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Sains dan teknologi merupakan dua kata yang saling terkait. Sains 

mempelajari fenomena/cara kerja alam semesta dan aplikasinya 

sedangkan teknologi mempelajari aplikasi sains untuk tujuan 

komersil dan industri. Fisika merupakan salah satu cabang sains yang 

berkontribusi terhadap perkembangan teknologi.  

Seiring dengan perkembangan teknologi, FMIPA yang dahulu 

bernama Fakultas Ilmu-Ilmu Dasar Kealaman dan Matematika 

membentuk Departemen Ilmu Pengetahuan pada tahun 1950 untuk 

memperkuat disiplin keilmuan dasar. Berdasarkan UU sistem 

pendidikan nasional no 2/1989, dibentuklah Program Studi Fisika 

yang diasuh oleh Jurusan Geofisika dan Meteorologi. Selanjutnya, 

pada tanggal 2 Oktober 1996 Program Studi Fisika dialihkan dari 

Jurusan Geofisika dan Meteorologi ke Jurusan Fisika.  

Departemen Fisika FMIPA IPB resmi dibentuk pada tanggal 25 

September 1997 sesuai SK Dirjen Dikti No. 380/DIKTI/Kep/1997 

dengan nama Jurusan Fisika. Dengan adanya PT BHMN IPB, Jurusan 

Fisika selanjutnya berubah nama menjadi Departemen Fisika pada 

tahun 2004. Seiring dengan pengembangan keilmuan, pada 29 Maret 

2006, Departemen Fisika membuka Program Studi S2 Biofisika 

melalui SK Rektor IPB No. 037/KI3/OT/2006.  

Departemen Fisika juga diperkuat oleh divisi-divisi keilmuan Fisika 

yaitu Divisi Biofisika, Fisika Teori, dan Fisika Terapan. Divisi 

keilmuan ini berperan dalam pengembangan keilmuan fisika baik 

pendidikan dan penelitian sesuai mandat yang diberikan. Ketiga 

divisi telah berperan aktif dan telah memberikan kontribusi nyata 

dalam pengembangan keilmuan fisika di IPB dengan bertambahnya 

publikasi penelitian baik nasional maupun internasional 

 

Selayang Pandang 

Satu Konsep, 

Banyak Aplikasi 

 



 

 

  

Mandat, Visi, dan Misi 
 
Sejalan dengan visi IPB 2025 untuk menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam pengembangan 
sumberdaya manusia dan IPTEKS dengan kompetensi utama di bidang pertanian tropika, maka Program Studi Fisika 
IPB mencanangkan mandat, visi dan misi Departemen Fisika. Mandat, Visi, dan Misi disusun oleh para dosen 
program studi pada lokakarya akademik dengan melibatkan pakar terkait, alumni, dan stakeholder Departemen 

Fisika FMIPA IPB. Penyusunan visi dan misi juga memperhatikan perkembangan pendidikan tinggi fisika di luar 
negeri dengan cara mempelajari visi dan misi yang tercantum dalam website dari berbagai universitas-universitas 
di dunia.  

 
Mandat : 

 Pengembangan ilmu fisika teori dan fisika terapan, terutama biofisika 

Visi : 

Menjadi program studi terkemuka di regional Asia Tenggara pada tahun 2020 dalam pengembangan ilmu fisika dan 

aplikasinya terutama dalam bidang-bidang ilmu hayati 

Misi : 

1. Mewujudkan pendidikan tinggi bidang fisika yang professional 

2. Mengembangkan kelimuan fisika dan aplikasinya terutama dalam bidang ilmu-ilmu hayati 

3. Menghasilkan teknologi berbasis kandungan lokal yang ditopang dengan keilmuan fisika dan dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna  

 
Tujuan : 

1. Menghasilkan lulusan sarjana fisika yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. 
2. Berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan fisika melalui penelitian yang berkualitas internasional.  
3. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan penelitian. 
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Kepakaran 
Kepakaran dosen-dosen Departemen Fisika diwadahi 
oleh 3 Divisi keilmuan yaitu Divisi Biofisika, Fisika Teori 
dan Fisika Terapan. Keterlibatan dosen dalam berbagai 

kegiatan berskala nasional dan internasional merupakan 
cerminan implementasi kepakaran dosen-dosen 
Departemen Fisika. Beberapa keterlibatan dosen-dosen 
Departemen Fisika adalah reviewer jurnal nasional dan 
internasional, narasumber dalam beberapa seminar dan 
kegiatan ilmiah serta keanggotaan dalam forum-forum 
ilmiah. 

 
Prof. Dr. Husin Alatas sebagai anggota ALMI (Akademi 
Ilmuan Muda Indonesia) dan Presiden Indonesia Optical 
Society (InOS) 

 

Dr. rer. nat. Hendradi Hardhinata sebagai narasumber 
Workshop on Femtosecond-Laser Application yang 
diselenggarakan oleh LIPI  

 

Dr. Yessie Widya Sari sebagai Juri festival inovasi RNI 

DIVISI BIOFISIKA 

  
Dr. Kiagus Dahlan 

Kepala Divisi Biofisika 
kdahlan@apps.ipb.ac.id 

 Bioceramics 

 Biocomposites and biopolymer 

 Membrane and protein 

 Renewable energy technology 

 Biomass conversion 

 Molecular dynamics simulation 

 Computational biophysics  

 

DIVISI FISIKA TEORI 

 
Prof. Dr. Husin Alatas 
Kepala Divisi Fisika Teori 

alatas@apps.ipb.ac.id 

 Optics and photonics 

 Nonlinear optics 

 Complex systems 

 Optoelectronics  

 Computational biomedicine 
and drug design 

 Solar cell modeling 

 Nuclear astrophysics and 
cosmology  

 

DIVISI FISIKA TERAPAN 

 
Dr. Irmansyah 

Kepala Divisi Fisika Terapan 
Irmansyah06@apps.ipb.ac.id   

 Materials sciences 

 Composite  

 Solar cells and sensors  

 Thin film and nanotechnology 

 Electronic devices 

 Silicon extraction from rice 
husk 

 Internet based Instrumentation 

 Networking 
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Sumber Daya 

 

Fasilitas 

Kemajuan Departemen Fisika didukung oleh sumber daya 
yang unggul baik dosen maupun tenaga kependidikan. Dosen 
tetap di Departemen Fisika berjumlah 21 orang yang terdiri 
dari 1 orang profesor, 10 orang doktor dan 10 orang 

magister. Adapun tenaga kependidikan (laboran, teknisi, 
administrasi dan umum) Departemen Fisika berjumlah 17 
orang. Sebagian besar dosen fisika aktif dalam 
organisasi/asosiasi profesi dan ilmiah, baik nasional maupun 
internasional. 
 

Departemen Fisika mengelola laboratorium pendidikan dan 
penelitian beserta peralatan-peralatan yang dapat 
dimanfaatkan bersama untuk penyelenggaraan Program S1 
dan S2 baik dalam kegiatan pendidikan (praktikum), 

penelitian, dan pelatihan. Departemen Fisika juga memiliki 
bengkel yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa ataupun 
dosen untuk merancang dan membuat peralatan praktikum 
dan penelitian. Fasilitas laboratorium juga dapat digunakan 
oleh mahasiswa atau dosen dari luar Departemen Fisika yang 
membutuhkan.  

LABORATORIUM PENDIDIKAN LABORATORIUM PENELITIAN 

    

    

PERALATAN PREPARASI PERALATAN ANALISIS 

    

    

Departemen 
Fisika 
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LAB. FISIKA DASAR LAB. FISIKA LANJUT 

LAB. ELEKTRONIKA LAB. JARINGAN 

LAB. BIOFISIKA 

LAB. TEORI DAN 

KOMPUTASI 

LAB. SPEKTROSKOPI LAB. ANALISA BAHAN 

ULTRASONIC 
PROSESSOR 

MINI REAKTOR 
HIDROTERMAL 

X-RAY 
DIFFRACTOMETER 

SPIN COATER 

UV-VIS 
SPECTROPHOTOMETER 

PARTICLE SIZE 
ANALYZER 

FOURIER TRANSFORM 

INFRARED SPECTROMETER 

WATERBATH 



 
 
 

 

Pendidikan 

Departemen Fisika mengelola dua program studi, yaitu 

Program Studi S1 Fisika dan Program Studi S2 Biofisika. 

Program Studi S1 Fisika telah terakreditasi A sejak 2011 

dan kembali terakreditasi A dari BAN-PT untuk tahun 

2016-2021. Program Studi S2 Biofisika juga memperoleh 

akreditasi A dari BAN-PT untuk tahun 2017-2022. 

 

 

Kemahasiswaan 

Dalam rangka mewadahi minat dan bakat mahasiswa, 
Departemen Fisika memfasilitasi mahasiswa melalui HIMAFI 

(Himpunan Mahasiswa Fisika) untuk terlibat aktif dalam 
beberapa kegiatan kemahasiswaan. Beberapa kegiatan 
unggulan mahasiswa Fisika antara lain : 
1. Physics Research Club (PRC). Wadah pengembangan minat 

dan bakat mahasiswa Fisika meliputi instrumentation and 
robotic, green power, aeromodelling, astronomi, dan 
komputasi 

2. Physics Goes To School (PGTS). Kegiatan kunjungan ke SMA-
SMA sederajat dalam rangka pengenalan dan promosi fisika 

3. Physics Expo. Kegiatan tahunan HIMAFI berisi science fair, 
pelatihan, seminar serta lomba-lomba dan kontes-kontes. 

4. Kompetisi Fisika. Ajang tahunan HIMAFI pada Pesta Sains 
Nasional oleh BEM FMIPA IPB 

Mahasiswa Fisika juga aktif dalam beberapa lomba dan 
olimpiade baik tingkat nasional maupun internasional. 
Disamping itu, mahasiswa Departemen Fisika juga mengikuti 
student exchange untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 
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Penelitian dan Pengembangan 
 
Kegiatan penelitian dosen Departemen Fisika berkembang 
pesat dengan adanya pendanaan yang diperoleh dari 
berbagai sumber dana penelitian seperti DIKTI, 
Kemenristek, PPBT, dan BPPKS dengan rata-rata pada tiga 
tahun terakhir berkisar di angka 3.5 milyar rupiah/tahun. 
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2016-2018), jumlah 
publikasi ilmiah yang telah diterbitkan oleh staf pengajar 
Departemen Fisika IPB, baik publikasi nasional maupun 
internasional, telah mencapai lebih dari 60 makalah hingga 
September 2018. Beberapa diantaranya berhasil 
dipublikasikan pada jurnal internasional dengan Faktor 
Dampak (Impact Factor) yang relatif tinggi dan diindeks oleh 
database ilmiah seperti Scopus dan ISI Thomson. Publikasi 
tersebut merupakan kontribusi dari setiap divisi di 
Departemen Fisika dan sebagian publikasi merupakan hasil 

dari penelitian yang didanai serta melibatkan mahasiswa 
baik S1 dan S2. Selain menghasilkan publikasi ilmiah, 
masing-masing divisi juga menghasilkan karya-karya inovatif 
berupa produk-produk hasil dari kegiatan ilmiah. 
Implementasi hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa 
akan digalakkan dan diperkuat untuk menghasilkan produk-
produk unggulan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
pengguna. 

 

 

 

 

Fokus Penelitian dan Pengembangan 
Divisi Biofisika 

  

 Material Biomedis : sintesis dental material, bone 

substitute, drug delivery serta komputasi dinamika 
molekul senyawa bio-pharma 

 Membran : fabrikasi dan komputasi membran alami dan 
sintetik serta aplikasinya dalam bidang pertanian 

 Bioenergi : optimasi produksi biogas menggunakan 

nanoteknologi serta kajian komputasi dinamika molekul 
biodiesel 

 Bio-based materials and devices : sintesis material 
dan alat dalam aplikasinya sebagai bioplastic, 
biophotovoltaic, bio-adhesive, biokomposit, biosensor, 
dan bioadsorbent  

 

Fokus Penelitian dan Pengembangan 
Divisi Fisika Teori 
 

 Sistem Kompleks : Pemodelan berbagai fenomena fisis, 

ekonomi dan sosial menggunakan metode agent-based 
model. 

 Nonlinier : Pemodelan fenomena optik non-linear 
seperti soliton, photonic crystal, second and third 
harmonic generation, simplified bond 
hiperpolarizability dan fenomena fisika permukaan. 

 Fisika Komputasi : Penggunaan berbagai metode 

numerik dan pemodelan fisis untuk menyelesaikan 
permasalahan di bidang nuklir, zat padat, optik, model 
interaksi dan desain obat, model kinetika penyerapan 
obat, dinamika glukosa-insulin, simulasi dinamika 
protein, ekonofisika, pemodelan kinerja sel surya 

 Fisika Nuklir, Partikel dan Kosmologi : Struktur nuklir 
dan kestabilan nuklir, reaksi partikel elementer, 

pemodelan bintang neutron, implikasi model gravitasi 
pada evolusi semesta. 

 
Fokus Penelitian dan Pengembangan 
Divisi Fisika Terapan 
 Instrumentasi : perancangan sistem pengukuran dan 

kendali serta robotika 

 Sensor : fabrikasi piranti sensor pengukuran gula darah, 
fabrikasi piranti sensor lingkungan dan satelit 

 Material : ekstraksi silikon oksida dan silikon dari 

biomassa, pengembangan nano komposit berbahan alam 

 Jaringan : pengembangan instrumentasi berbasis 
internet (IoT) 
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Kerjasama 
 
Berbagai bentuk kerjasama telah dijalin oleh Departemen Fisika IPB dengan lembaga-lembaga terkait, baik kerjasama 
dalam bidang pendidikan maupun penelitian, nasional maupun internasional. Sejauh ini, kerjasama yang dilakukan telah 
memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pengembangan Departemen secara umum. 

 

NASIONAL 

 

 Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) 
   Kolaborasi penelitian 

 Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) 
   Kolaborasi penelitian 

 Balai Penelitian Pasca Panen 

(BPPP) 
   Kolaborasi penelitian 

 Tropical Biopharmaca Research 
Center  
    Kolaborasi penelitian 

 Universitas Indonesia (UI) 

   Kolaborasi pendidikan dan 
penelitian 

 Universitas Muhammadiyah      
Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) 
   Kolaborasi pendidikan dan 

penelitian 

 MGMP Kabupaten dan Kota Bogor 

   Pelatihan guru-guru Fisika 

 SMA Kornita Bogor 
   Praktikum Fisika 

 PT Interstisi Material Maju 
   Kolaborasi penelitian 

 PT MUB Jaya Bogor 
   Kolaborasi penelitian dan produksi 

Short visit Nanyang Technological 
University (NTU) Singapore 

World class professor (WCP)             
 Prof.Dr.Johan Sanders, Wageningen University 

  

Short visit Kasetsart University, Thailand INTERNASIONAL Inisiasi kerjasama dengan UTM Malaysia 

 

 Wageningen University, Netherland 
    Kolaborasi penelitian 

 Complexity Institute, Nanyang 
Technological University (NTU), 
Singapore 

    Kolaborasi penelitian 

 CNRS International NTU, Singapore 
    Academic Recharging 

 Kasetsart University, Thailand 
    Kolaborasi penelitian dan 

pendidikan (student exchange) 

 CONACYT, Mexico 
    Kolaborasi penelitian 

 CISCO Academy 
    Pelatihan jaringan komputer 

 

Seminar Bilateral IPB dan LIPI MGMP Guru-Guru Fisika Bogor 
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Pengabdian kepada Masyarakat 

 
Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan 
penelitian. Berbagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan oleh Departemen Fisika dan 
terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk profesionalisme di bidang sains fisika, Departemen 
Fisika menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru Fisika. Selain itu, 
sosialisasi dan diseminasi produk hasil penelitian juga dilakukan guna kebermanfaatan masyarakat. 
 
Beberapa jasa pelayanan yang diberikan oleh Departemen Fisika adalah sebagai berikut : 

1. Pelatihan guru-guru Fisika 
2. Praktikum Fisika bagi siswa SMP/SMA dan yang sederajat 
3. Pelatihan robotika bagi siswa SMA dan yang sederajat 
4. Pelatihan jaringan (CISCO) 
5. Pelatihan pembuatan tungku sekam di pedesaan 

 

    

Workshop peningkatan kapasitas guru-guru Fisika Kabupaten Bogor 

   

Kunjungan Departemen Fisika ke 
Sulawesi Selatan 

Sosialisasi Tungku Sekam ke 
Masyarakat 

Praktikum siswa-siswa SMA dan yang 
sederajat 
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Prestasi dan Produk Kepakaran 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Departemen Fisika mengalami kemajuan yang 

cukup pesat dalam pendidikan dan penelitian dengan adanya fasilitas laboratorium 

(pendidikan dan penelitian) yang memadai dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait 

baik nasional maupun internasional. Disamping itu, penguatan kepakaran di setiap 

divisi yang ada di Departemen juga memberikan kontribusi besar terhadap 

pengembangan keilmuan fisika. Beberapa prestasi telah ditorehkan oleh dosen dan 

mahasiswa Departemen Fisika, disamping hasil karya penelitian sebagai produk 

kepakaran Departemen Fisika yang dapat di-implementasikan dalam bentuk dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 

Prestasi Dosen 

1. Dosen Berprestasi FMIPA IPB Peringkat 1 
2. Dosen Berprestasi IPB Peringkat 3 
3. Penghargaan Inovasi Panglima TNI 
4. 105 Indonesia Innovations 
5. 106 Indonesia Innovations  
6. 107 Indonesia Innovations 
7. 108 Indonesia Innovations 
8. 109 Indonesia Innovations 

Prestasi Mahasiswa 

1. Juara 1 National Essay Competition Goresan Ide Pertanian UNS 2016 
2. Peraih medali perak ON-MIPA Tingkat Nasional 2017  
3. Peraih medali perak dan perunggu PIMNAS 2017 
4. Peraih medali perak dan honorable mention ON-MIPA Tingkat Nasional 2018  

 
Produk Kepakaran Fisika 

 
1. Helm dan komponen sepeda motor berbasis komposit tandan kosong kelapa 

sawit (TKKS). 
2. Software analisa glukosa-insulin berbasis Modified Oral Minimal Model.  
3. Sensor multi-fungsi berbasis material cerdas Barium Strontium Titanate (BST).  
4. Sensor optik waktu-nyata dan kontinyu berbasis kristal fotonik untuk kendali 

mutu larutan (usulan paten no : P00201300310) 
5. Sistem deteksi wireless gas NO2 berbasis sensor kristal fotonik dan efek Beer 

Lambert (usulan paten no : P00201200094) 
6. Tulang buatan berbasis material hidroksiapatit yang diperoleh dari limbah 

cangkang telur. 
7. Robot multisensor PRC (Physics Research Club) untuk kit pembelajaran robotika 
8. Alat ukur Hb non destruktif 

9. Alat ukur kualitas gula tebu berbasis sensor fotonik kristal 
10. Tungku sekam (usulan paten no : S00200800227) 

 

 
Tungku sekam Fisika IPB 

 

Helm komposit berbasis serat rotan 

 

Robot multisensor PRC 

 

Carbon Quantum dot berbasis 

bahan alam 
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