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Hai, sobat IF !

Gimana kabar sobat semua? Semoga baik baik aja ya. Gimana uts sobat semua? 
Semoga nilainya pada bagus bagus yaa hehe.Ada kabar gembira nih buat sobat Informatika 
semua, di bulan ini IF Magazine atau SYNTAX hadir kembali setelah sekian lama yaa.

 
Kali ini SYNTAX hadir dengan tema “from romantic to informatic”. Dengan tema 

tersebut diharapkan mahasiswa bisa lebih mencintai Informatika, SYNTAX kali ini juga 
menyajikan berbagai informasi dan wawasan seputar Kampus dan hal-hal yang ada 
diInformatika dan masih banyak hal yang menarik yang kalian harus tau dan kalian lihat di 
edisi kali ini nih.

Terakhir, kami segenap tim redaksi sebagai manusia biasa meminta maaf sebesar 
besarnya atas kekurangan yang ada. Semoga majalah ini menjadi inspirasi bagi siapa saja yang 
membaca. Menjadikan pembaca pribadi yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif.



DAFTAR ISI
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Berbicara soal romantis, berbicara tentang informatika. 
Menikmati seluruh proses dengan gembira. Hingga menemukan sebuah romantika.

Banyak perumpamaan yang tergerai dalam setiap algoritma.
Kumpulan kode beruntun, ditulis dengan cermat dan kesabaran.

Sosial media yang menghubungkan setiap manusia. 

Tanpa sadar semua hal yang ada tampak menarik.
Menemukan romantika indah informatika dalam jiwa kita.

 Salam Romantika 



F
R
O
M

ROMANTIC
TO
INFORMATIC

Kuliah di jurusan Teknik Informatika dijamin masa 
depannya bakalan sukses ? Hhmm…. 

Sebenarnya tidak pernah ada yang menjamin 
seseorang akan sukses atau pasti bekerja setelah 
lulus, karena semua itu kembali ke pribadi masing-
masing. Setuju ? Tapi beda kasusnya, kalau mau 
belajar serius dan bekerja keras, masih banyak 
perusahaan yang kekurangan tenaga di bidang IT 
yang siap menerima lulusan TI. Percayalah. 

Mahasiswa yang identik dengan mata panda, sering 
terlihat serius didepan laptop dan pastinya tugas 
kuliah yang tidak pernah berhenti mengalir dan 
masih banyak lagi. Tapi, dibalik semua anggapan 
orang tentang semua itu mahasiswa teknik 
informatika adalah mahasiswa yang penyabar. Apa 
bukti kongkritnya ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu bukti kongkrit bahwa mahasiswa 
informatika yang terbiasa berurusan dengan 
ratusan, ribuan bahkan jutaan baris kode selama 
coding. Menulis kode-kode tersebut butuh waktu 
lama dan melelahkan, akan tetapi mereka harus 
tetap fokus karena salah satu huruf saja bisa 
berakibat fatal. Bayangkan saja,satu huruf aja 
diperhatiin, apalagi kamu? Ngurusin kode aja bisa 
sabar, gimana ngurusin pasangan dan keluarga di 
masa depan ? 

bahatama

always: 
try{ 
your best and; 
do  
{what you need to do ;} 
while (you still have the time); 
for (opportunity; comes; only once) 
{so grab the chance ;} 
if (you fail) 
throw "all your worries"; 
} catch (yourself){ 
everytime you fall; 
and you know to whom; 
you should goto always; 
} 

Oleh : Trinil Gupitakasih Chahyaningtyas 
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bahatama

Apa menariknya tema from romantic to informatic?  

Kenapa harus bertema from romantic to informatic?  

 

Informatika adalah disiplin ilmu yang menginduk pada ilmu komputer , pada dasarnya merupakan  kumpulan disiplin ilmu 

teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan fakta fakta simbolik (data)  dengan memanfaatkan  

seoptimal mungkin teknologi komputer, mapun informasi  pada mesin berbasis komputasi,  melatih logika berfikir  dan belajar 

berbagai macam bahasa pemrograman yang terbilang membosankan.  Informatika memiliki ilmu yang begitu luas seperti robotika, 

kriptografi, sistem pakar, multimedia dll semua ini sangat menarik dan sangat berguna bagi masyarakat  luas.  

       Tapi lihatlah berbagai media sosial seperti line,  wa,  instagram,  fb dll hal hal tersebut merupakan projek anak IT yang mejadi 

saran perwujutan  dan bentuk  keromantisan serta sarana silaturahmi kepada kekasih maulun orang yang kita sayangi begitu 

berartinya informatika tanpa kita sadari memiliki  manfaat yang begitu besar terutama pada bentuk keromantisan membuat jarak 

jauh menjadi terasa  dekat dengan vidio call,  dan masih bnyak lagi bentuk keromantisan yang sebenarnya bersumber dari 

informatika.   

Detik, menit  jam,  hari dan tahun yang berlalu adalah sesuatu yang membuat bumi berputar maka dari itu terus putarlah 

otakmu untuk mengikuti arus dunia. Jadi bagaimana  menurutmu? 

From Romantic

TO
Informatic

~ Alis Tiyaning Tyas
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FLASH
BACK

artikel

Tahun 2016 di Informatika, tahun yang padat 

dengan kegiatan di kepanitiaan, organisasi dan 

akademik. Mulai mengikuti kegiatan dan acara di 

Informatika baik sebagai panitia maupun sebagai 

peserta yang meramaikan acara. Melalui kegiatan dan 

acara di Informatika, bisa merasakan kebersamaan, 

mengenal wajah – wajah baru dan mendapat keluarga 

baru di Informatika. Selain itu, mendapat tantangan 

baru dari mata kuliah Pemograman Berorientasi Objek 

yaitu berupa projek program yang menjadi tugas akhir. 

Projek tersebut melatih kreatifitas dan pemahaman 

mengenai bahasa pemograman Java, sempat ada niatan 

copas. Banyak pengalaman lucu dan asik dilalui ditahun 

2016. Pokoke tahun sing gayeng, berbagai cerita suka dan 

duka mengiringi tahun 2016. 

Pesan untuk mahasiswa di Informatika, 

akademik bukan halangan untuk berorganisasi dan 

mengikuti kepanitiaan dan begitu pula sebaliknya, aktif 

organisasi dan berbagai kepanitiaan bukan alasan untuk 

melepas tanggung jawab akademik. Fokus di akademik 

atau organsasi memang pilihan ibarat Chelsea yang 

tahun ini tidak bermain di UCL bisa focus di Liga Inggris 

berada di peringkat satu atau Leicester City juara liga 

Inggris tahun lalu yang memilih fokus di UCL tapi berada 

di papan bawah Liga Inggris. Sebaiknya mahasiswa “me-

realmadrikan” diri yang bisa berpretasi di Liga Spanyol 

dan UCL karena pintar membagi porsi dengan rotasi 

pemain. Marilah kita aktif di akademik dan organisasi di 

Informatika dengan bertanggung jawab agar bisa 

mengangkat prestasi - prestasi di jurusan. Pesan khusus 

untuk angkatan 2015 tercinta, yukk bareng bareng lagi 

buat cerita indah bersama aku, dia dan kita, 

Untuk menghadapi semester genap 2016/2017 

tentu input KRS, lalu liburan dulu agar urat – urat di 

otak bisa kembali rileks. Persiapan yang lain mulai 

mengatur kehidupan, terutama jadwal – jadwal yang 

berantakan di semester lalu. Mengatur jadwal – jadwal 

agar tidak terbebani berbagai hal dan dapat 

bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Tapi 

yang lebih terpenting persiapan semester depan adalah 

mendekatkan diri dengan Sang Pecipta dan keluarga 

agar mendapat kedamaian di hati. 

-Vincentius Dian 

ENJOY
EVERY MOMENTO

F YOUR 
LIFE
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IF-KNOWLEDGE

CHARLES WALTON

SANG PENEMU RFID

Charles Walton hidup tumbuh besar di Maryland dan New York. 
Lulus dari George School (1939) dan menyelesaikan kuliah di 
Cornell Univercity (1943) di bidang Teknik elektro. Dan 
memperoleh gelar master dari Stevens Institute of Technology. 
Setelah mengabdi sebagai tentara di Army Signal Corps, dia 
belerja di Lab Riset IBM sampai tahun 1970. Kemudian 
mendirikan perusahaan Proximity Device di California ditahun 
1970. Sepanjang hidupnya telah memberikan banyak kontribusi 
dalam bidang teknologi, salah satunya yang paling 
bermanfaat untuk dunia adalah teknologi RFID (radio 
frequency identification) dan telah dipatentkan juga atas 
nama dirinya di tahun 1980. 

 
Teknologi identifikasi Frekuensi Radio hasil karyanya ini 
sekarang telah banyak diterapkan di hampir di semua lini 
industri. Wal-Mart dan Departemen Pertahaman US termasuk 
yang paling banyak menerapkan teknologi ini. Identifikasi 
Frekuensi Radio adalah sebuah metode identifikasi dengan 
menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder 
untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. 

Label atau kartu RFID biasanya dipasang atau dimasukkan di 
dalam sebuah chip yang digunakan dalam access control, car 
immobilization, electronic toll collection, electronic document 
identification, dog tags, asset management, baggage handling, 
cargo tracking, contactless payments and ticketing, dan juga 
supply chain management. 
 
Sebagai penemu, Charles Walton tentunya tidak hanya berhenti 
pada teknologi RFID. Lebih dari 50 paten teknologi telah ia 
lakukan selama hidupnya. Semua penemuannya bermula dari 
Army Signal Corps dimana Walton bekerja setelah menjadi 
teknisi listrik di Cornell University. Pada tahun 1960, ia 
menerima posisi di IBM, dimana ia melakukan penelitian pada 
hard disk sebelum mendirikan perusahaannya sendiri, 
Proximity Devices, pada tahun 1970. Kemudian ia kembangkan 
bersama perusahaan Schlage yang dimana semua kunci 
hidupnya terbentuk. 
 
 
Awalnya RFID pertama adalah pasif. Ini tidak menggunakan 
daya baterai itu sendiri dan hanya mampu dibaca dalam jarak 
6 inch dari reader. Sehingga bisa canggih sampai sekarang 
ini.Lawan teknologi identifikasi ini adalah teknologi Barcode 
yang telah ada di tahun 70-an. Nilai biaya yang ekonomis 
membuat RFID masih belum bisa mengalahkan Barcode dalam 
implementasi saat ini. Charles Walton telah meninggal dunia 
pada umur 89 tahun pada tanggal 6 november 2011. 
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IF-UPDATE

Open Recruitment
KELOMPOK

STUDI
Oleh : Raka Kusumanata
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Kesan mengikuti oprek kelompok study. Awalnya 
banyak mahasiswa yang ragu untuk berkecimpung 
dalam kelompok study, beberapa dari mereka merasa 
minder dan malu akan kemampuan dirinya dan 
menganggap bahwa kelompok study cuma buat 
orang" yang pintar saja, sehingga mereka segan untuk 
mengikuti proses rekrutment kelompok study. 
Beberapa dari mereka juga ada yang memberanikan 
diri untuk ikut dalam oprek kelompok study padahal 
mereka tidak terlalu menguasai pemrograman dll, 
tetapi mereka berani dan menantang diri mereka 
untuk berkecimpung dalam kelompok study, hingga 
pada saat proses wawancara kelompok study mereka 
belajar banyak soal organisasi dan kelompok study, 
kelompok study bukan cuma buat orang yang pintar , 
tetapi kelompok study untuk seluruh mahasiswa yang 
memiliki niat untuk lebih maju. Sehingga setelah 
proses wawancara selesai mereka memiliki pandangan 
lain yang memberikan mereka harapan baru dalam 
hidupnya untuk selalu berusaha dan dan percaya 
akan kemampuan luar biasa yang dimilikinya.

Fungsi kelompok study adalah untuk mewadahi 
teman-teman teknik informatika yang menyukai 
bahasa pemrograman , Linux , android dll untuk 
belajar dan mengasah atau memperdalam ilmu yang 
teman-teman punya sehingga diharapkan teman-
teman akan lebih mahir menggunakan ilmu yang 
didapat dari kelompok study untuk menghasilkan 
suatu produk yang akan berguna baik untuk orang-
orang sekitar



suara informatika suara informatika

Ngobrol
Random

�

�

�

Irfan Hamami 
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RAKHA FATURRAHMAN

April Mop itu budaya orang barat untuk seru – seruan tapi sangat disayangkan keseruannya itu 
bikin PHP (Pemberi Harapan Palsu). Jadi korbannya itu dibuat senen dulu e ternyata hanya tipuan 
belaka. Kalau saya sendiri tidak ikut merayakan. Dulu memang pernah, tapi kalau dipikir lagi itu 
nggak guna juga kalau ikut merayakan. Contohnya dulu pernah ikut ngerjain temen seperti 
menembak cewe. Jadi ada temenku cowo dia suka sama temenku cewe itu, terus kita kerja sama 
dengan cewenya kalau missal ditembak cowo itu diterima aja terus nanti ujung – ujungnya bilang 
kalau itu cuma April Mop. Intinya nanti cuma mau malu – maluin temen cowo nya itu. Pelaku April 
Mop itu Cuma ngerasain senengnya aja padahal dia nggak ngerasain gimana waktu jadi korban. 

April Mop, biasa dikenal dengan April Fool's Day dalam 
bahasa inggris. Diperingati setiap tanggal 1 April 
setiap tahunnya. Pada hari itu, orang dianggap boleh 
berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain 
t a np a  d i a n g ga p  b e r s a l a h  d e n ga n  t u j u a n 
mempermalukan orang – orang yang mudah ditipu. 
Bagaimana pendapat kalian mengenai April Mop?April 
Mop, biasa dikenal dengan April Fool's Day dalam 
bahasa inggris. Diperingati setiap tanggal 1 April 

April Mop menurutku B ajah. Biasa aja. April Mop itu sebenarnya cuma budaya kekinian aja yang nggak 
ada faedahnya. Karena kan itu sebenarnya budaya yang tidak ada aturan resminya harus dirayakan. 
Mungkin Orang Indonesia cuma ikut – ikutan budaya yang kebarat – baratan aja. Padahal mereka tidak 
tahu gimana asal usulnya. Aku sendiri sih nggak pernah ikutan. Menurutku orang – orang yang 
merayaka April Mop itu orang – orang yang butuh hiburan.

d



BISIKAN
PONIMAN

suara informatika
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Dari : Aku 

Untuk : Project Akhir

Pesan : 
Maaf belum sempet 
memanjakan dirimu 
:')

Saking : Kulo

Kagem : 
Simbokku Sayang

Pesan : 
Sugeng dinten Kartini 
simbok, mugi tetep 
sehat lan bagas 
waras, nenggo lan 
rencangi kulo ngantos 
sukses.

Dari : 123100055

Untuk :
Penghuni Rumah Petir

Pesan : 
Tetap semangat 
walau begitu lelah

Dari : Limbo 

Untuk :
 Warga Informatika 
yang sedang mumet

Pesan : 
Semangat ya 
semuanya, ga usah 
ngeluh, jalanin aja 
satu – satu. bismillah 
sesuai kemampuan.

Keluarga itu peduli. 
Tapi keluarga itu tak 
peduli dengan adanya 
perbedaan. Kita Beda, 
Tapi Kita Satu. 
Informatika! (Dio Alif 
Ramadhan)

Keluarga itu seperti 
a ir  dan api ,  b i sa 
menghangatkan dan 
m e m a d a m k a n 
suasana. Tapi juga 
bisa menjadi petaka 
jika mencoba bermain 
– main.  (Randika 
Danding)



IF-GALLERY
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IF-EVENT

I F

C O R N E R

5.MEI.2017

18.30 WIB

RUMAH PETIR

IF CORNER
If corner adalah acara rutin yang diadakan oleh himpunan mahasiswa 
teknik informatika yang sayang banget untuk dilewatkan. 
Acara ini memadukan kegiatan yang informatif (dimana akan ada 
banyak info-info menarik yang up to date mengenai informatika 
dan program kerja himpunan) serta acara hiburan berupa live acoustic 
yang pastinya dapat menghibur kita semua. Acara ini dapat dijadikan 
ajang silaturahmi antara pengurus himpunan dan anggota himpunan. 
Kita juga dapat berbaur dengan teman-teman dari angkatan lain 
sembari menikmati snack dan minuman yang tersedia serta live acoustic 
yang dibawakan oleh teman-teman kita. If corner dapat menjadi salah satu alternatif 
untuk melepas penat dari tugas-tugas kuliah dan laporan. Yang pasti, acara if corner ini 
memiliki banyak manfaat untuk kita semua. Bukankah tidak ada waktu 
yang lebih berharga dibandingkan waktubersama keluarga?
Jadi menikmati malam bersama keluarga informatika 
di acara IF Corner ini adalah pilihan yang sangat tepat. 
~ Elfa Ameliana 
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