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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Rencana Induk
Penelitian Institut Pertanian Bogor (RIP IPB) Tahun 2016-2025 telah
selesai disusun. RIP IPB ini disusun sesuai dengan surat Direktur Riset
dan Pengabdian Masyarakat nomor 0885/E3.2/LT/2016 tanggal 13
Maret 2016 tentang Revisi Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam
rangka mewujudkan keunggulan penelitian dan meningkatkan daya
saing Perguruan Tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.
RIP IPB ini memberikan gambaran arah kebijakan dan pengambilan
keputusan dalam pengelolaan penelitian IPB dalam jangka waktu
tertentu (2016 – 2025). Dalam penyusunan roadmap penelitian, IPB
mengusulkan prespektif baru paradigma pembangunan pertanian
berdasarkan pada prinsip-prinsip penting, yaitu pembangunan
pertanian dalam arti luas yang berkedaulatan, berkeadilan dan
berkelanjutan. Adapun dasar/dokumen yang digunakan sebagai
arahan bagi penelitian di IPB diantaranya adalah Agenda Riset
Nasional (2010 – 2014), Renstra Kemenristekdikti (2015 – 2019),
Renstra IPB (2014 – 2018), Dokumen Payung Penelitian IPB dan
Agenda Riset IPB (2010-2014), Laporan Kinerja IPB Tahun 2015,
Pengembangan Basis Data dan Informasi (PBDI)-LPPM IPB Tahun 2015,
Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB
Tahun 2015, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan
penelitian.
Tujuan penyusunan RIP IPB adalah untuk: (1) memberikan arahan dan
fokus penelitian dalam jangka panjang, (2) memberikan arahan bagi
opsi kebijakan yang akan dilakukan IPB terkait peningkatan kinerja
penelitian, (3) memacu konvergensi penelitian di IPB, (4)
meningkatkan utilitas sumberdaya penelitian di IPB melalui
pendekatan penelitian multi/inter/trans disiplin yang terintegrasi, (5)
mengarahkan penyusunan program dan proposal penelitian yang
realistis dan inspiratif yang mampu melibatkan dan memobilisasi pihak
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terkait (stakeholders), serta (6) menjamin IPB dengan kompetensi yang
dimilikinya sebagai trendsetter penelitian bidang pertanian dalam arti
luas di Indonesia. Sedangkan sasaran penyusunan RIP IPB adalah: (1)
diperolehnya arahan dan fokus penelitian dalam jangka panjang dan
opsi kebijakan terkait peningkatan kinerja penelitian, (2) diperolehnya
konvergensi penelitian di IPB, (3) meningkatnya utilitas sumberdaya
penelitian di IPB, (4) tersusunnya program dan proposal penelitian
yang realistis dan inovatif, dan (5) IPB dengan kompetensi yang
dimilikinya sebagai trendsetter penelitian bidang pertanian, kelautan,
dan bio-sains di Indonesia.
Pada RIP IPB ini, disampaikan garis besar rencana induk penelitian
yang akan dilakukan oleh IPB yang dikelompokkan ke dalam lima
bidang strategis, yaitu (1) pangan, (2) energi, (3) ekologi, (4)
penanggulangan
kemiskinan,
dan
(5)
biomedis.
Dalam
pelaksanaannya, penelitian-penelitian tersebut dikelompokkan dalam
dua level, yaitu (1) penelitian strategis (penelitian unggulan level
institusi) dan (2) penelitian kompetitif (penelitian pada level dosen di
fakultas dan pusat-pusat penelitian).
Semoga RIP IPB ini bermanfaat dan dapat digunakan sesuai dengan
tujuan dan kebutuhan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi
waktu dan pemikiran kritis selama proses penyusunan RIP IPB ini.
Masukan dan saran untuk penyempurnaan RIP IPB ini sangat kami
harapkan.
Bogor, November 2016

Tim Penyusun
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BAB I. PENDAHULUAN
1.1.

Dasar Pemikiran

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia, Institut
Pertanian Bogor (IPB) mengemban misi mulia dalam penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan insan terdidik
yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan di bidang
pertanian, kelautan, dan biosains tropika. IPB juga mengemban misi
mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
yang unggul untuk kemajuan bangsa, dan mentransformasi IPTEKS dan
budaya unggul untuk pencerahan, kemaslahatan, serta peningkatan
mutu kehidupan secara berkelanjutan. Misi tersebut akan dapat
dilaksanakan bila IPB berhasil membangun budaya akademik yang
mengutamakan mutu. Oleh karena itu, IPB berupaya secara terus
menerus untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi yang
meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di IPB harus dilakukan
secara terintegrasi dan terprogram sehingga misi dan tujuan mulia IPB
dapat dicapai dengan baik. Pengembangan pendididikan tinggi
bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta
pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang
berkelanjutan. Pengembangan IPTEKS dilakukan melalui kegiatan
penelitian yang menghasilkan teknologi dan inovasi yang dapat
diaplikasikan untuk kemaslahatan dan peningkatan mutu kehidupan
bangsa, serta memperkaya khasanah IPTEKS itu sendiri sebagai bahan
pembelajaran. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian
dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan pendidikan dan
pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut, penyelenggaraan
pengabdian kepada masyarakat haruslah berbasis hasil kajian dan
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penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pelaku usaha
dan pengambil kebijakan. Dengan demikian, penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi di IPB merupakan suatu kesatuan yang
menjadi kewajiban seluruh civitas IPB.
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di IPB oleh civitas
akademika yang meliputi dosen dan mahasiswa harus memegang
teguh prinsip dasar kebenaran ilmiah. Prinsip dasar tersebut harus
juga dikedepankan dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga
mencapai mutu yang tinggi. Dalam melakukan kegiatan peneltian
setiap civitas akademika harus memperhatikan etika akademik dan
termasuk bioetika, terutama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian
yang menyangkut kesehatan manusia, hewan, tumbuhan,
mikroorganisme, dan lingkungan. Disamping prinsip dasar tersebut
diatas, kegiatan penyelenggaraan penelitian IPB harus memenuhi
prinsip operasional di lapangan dan segera dapat diadopsi oleh
masyarakat. Kegiatan penelitian dilakukan antara lain untuk
menghasilkan publikasi ilmiah, inovasi, paket teknologi, sistem, model,
Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hasil penelitian tersebut harus segera
didiseminasikan kepada masyarakat baik nasional maupun
internasional. Hasil penelitian yang bersifat aplikatif dan berorientasi
lapang harus segera dihantarkan kepada kepentingan masyarakat yang
meliputi perguruan tinggi, lembaga pemerintah, industri/pelaku
usaha, petani/petani ikan, peternak, dan nelayan. Proses diseminasi
hasil penelitian sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat
dapat dilakukan dalam berbagai model kolaborasi dengan mitra
terkait. Model kolaborasi dengan mitra terkait dapat memberikan
umpan balik positif pada perbaikan proses pelaksanaan penelitian
maupun pendidikan. Prinsip operasional penyelenggaraan penelitian
IPB di tengah masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan
aksi. Model kolaborasi yang dimaksud dapat berbentuk kerjasama
profesional maupun kemitraan bisnis yang saling menghormati dan
saling menguntungkan bagi IPB maupun mitra IPB. Prinsip ini dapat
dilihat pada diagram Gambar 1.1 di bawah ini.
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Gambar 1.1. Diagram integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat
Prinsip dasar maupun prinsip operasional seperti diatas merupakan
landasan dalam menetapkan kebijakan penelitian. Kebijakan
penelitian harus tertuang dalam bentuk Rencana Induk Penelitian
(RIP). Penyusunan RIP harus berorientasi untuk mencapai visi dan
tujuan Institut, yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui
sesuai dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi serta
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
IPB saat ini telah menunjukkan kemajun yang sangat nyata, prestasi
luar biasa dicapai oleh para peneliti IPB. IPB sebagai perguruan tinggi
telah banyak mengembangkan IPTEKS untuk pembangunan pertanian
Indonesia. Kegiatan Penelitian sudah menjadi budaya di IPB, hal ini
terbukti dengan banyaknya inovasi teknologi yang prospektif di
Indonesia telah diakui oleh Business Inovation Center (BIC). Tahun
2013 dalam 105 inovasi prospektif Indonesia, sekitar 50%, tahun 2014
dalam 106 inovasi prospektif sekitar 44%, sedangkan tahun 2015
dalam 107 inovasi prospektif sekitar 45% berasal dari inovasi hasil
penelitian dosen IPB. Disamping itu peneliti (dosen) IPB juga memiliki
kemampuan tinggi dalam membuat proposal penelitian dengan baik

Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2016 – 2025

3

terlihat dari banyaknya jumlah proposal yang diterima dari kegiatan
penelitian Kompetitif. Budaya meneliti yang sangat tinggi ini
merupakan modal IPB untuk mendukung pembangunan pertanian
Indonesia.
Untuk mengarahkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di
IPB, khususnya kegiatan penelitian, dan sesuai dengan mandat yang
tercantum dalam Statuta IPB (PP 66/2013, pasal 36 dan 37) perlu
disusun RIP. Disamping itu sesuai dengan arahan Direktur Riset dan
Pengabdian Masyarakat nomor nomor 0885/E3.2/LT/2016 tanggal 13
Maret 2016 tentang Revisi Rencana Induk Penelitian (RIP) untuk
mewujudkan keunggulan penelitian dan meningkatkan daya saing di
Perguruan Tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional, IPB
diharapkan menyusun RIP. RIP merupakan arah kebijakan dan
pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam
jangka waktu tertentu misalnya 20 tahun. Adapun dasar/dokumen
yang digunakan sebagai arahan bagi penelitian di IPB diantaranya
adalah Peraturan Pemerintah-RI No. 66 (2013) tentang Statuta IPB,
Agenda Riset Nasional (2010 – 2014), Renstra Kemenristekdikti (2015
– 2019), Renstra IPB (2014 – 2018), Dokumen Payung Penelitian IPB
dan Agenda Riset IPB (2010-2014), Laporan Kinerja IPB Tahun 2015,
Pengembangan Basis Data dan Informasi (PBDI)-IPB Tahun 2015,
Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB
Tahun 2015, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan
penelitian.
1.2. Roadmap Penelitian
Berdasarkan roadmap program dan arah pengembangan IPB tahun
2008-2013, saat IPB-BHMN, memilah prioritas program tahunannya
menjadi “Panca Prima”. Pada masa IPB BHMN, IPB berhasil meletakkan
dasar-dasar fundasi universitas berbasis riset. Berdasarkan PP No.26
Tahun 2015, IPB berbentuk PTNBH, maka arah pengembangan IPB
hingga tahun 2025 ke depan difokuskan pada visi dan misi jangka
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panjang maupun jangka pendek. Melalui Renstra jangka pendek 20142018, IPB telah mampu melakukan pengembangan penelitian yang
mengarah pada prinsip-prinsip berkedaulatan, berkeadilan dan
berkelanjutan melalui pengembangan IPTEKS yang bermanfaat bagi
masyarakat agraris dan bahari.
Misi IPB jangka panjang, yang kemudian dijabarkan dalam Misi antara
selama periode implementasi Renstra IPB Tahun 2014-2018, yaitu
diantaranya “Melaksanakan riset untuk pengembangan IPTEKS yang
bermanfaat bagi masyarakat agraris dan bahari”. Dalam menjalankan
Misi tersebut IPB memerlukan strategi pengembangan IPB 2014-2018
yang terdiri atas 6 (enam) pilar, saah satunya adalah bidang penelitian
yaitu pilar peningkatan mutu penelitian dan inovasi IPTEKS.
Misi maupun strategi pengembangan IPB 2014-2018, sebagai Misi
maupun strategi antara untuk mencapai Misi jangka panjang,
implementasinya harus tercermin pada karya-karya berprestasi. Dalam
berbagai kesempatan IPB dituntut untuk mampu menjadi pelopor
dalam penelitian untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan
pangan. Persoalan ketahanan dan kedaulatan pangan bukanlah
persoalan yang independen, tapi persoalan ini sangat kompleks dan
tidak berdiri sendiri, khususnya ekologi, energi, kesehatan dan
kemiskinan. Strategi solusi yang sesuai adalah solusiyang dapat
menyentuh bidang-bidang tersebut dan solusi harus bersifat
komprehensif. Pemahaman dan solusi yang komprehensif tersebut
dimaksudkan agar rakyat Indonesia tidak harus menanggung biaya
sosial dan biaya ekologi yang sangat besar dalam bentuk bencana
alam, krisis ekonomi dan kesenjangan yang sangat besar antara
kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin.
Karena itulah perlu disadari sepenuhnya bahwa solusi terhadap
persoalan ketahanan dan kedaulatan pangan tidak saja terkait dengan
aspek-aspek ekologi dan lainnya tetapi juga desain pembangunan
secara makro. Berdasarkan pengalaman dalam menghadapi krisis
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pangan yang pernah terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di
dunia, maka sudah saatnya diperlukan perspektif baru pembangunan,
yakni perspektif yang kondusif bagi upaya mengembalikan dasar
perekonomian pada khittah-nya yaitu pertanian, yang merupakan
sumber kehidupan mayoritas penduduk Indonesia. Dalam penyusunan
roadmap penelitian kedepan perlu adanya pergeseran paradigma
(paradigm shift) dari dasar pembangunan yang menekankan pada high
economic growth untuk mengarah pada social welfare dalam jangka
panjang. Persoalan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah
persoalan mengangkat harkat hidup lebih dari 65 persen penduduk
Indonesia yang tinggal di pedesaan, yang kemudian menjadi fondasi
dan jalan yang lebar bagi terbangunnya bangsa dan negara yang
berdaulat yang bertumpu pada keberlanjutan. Untuk itulah IPB
mengusulkan paradigma baru berdasarkan pada prinsip-prinsip
penting yaitu: berkedaulatan, berkeadilan dan berkelanjutan berikut
ragam kriteria dan indikatornya. Gambar 1.2 menyajikan pendekatan
generik dalam penyusunan roadmap penelitian IPB.
Paradigma Baru:
Berkedaulatan, Berkeadilan, Berkelanjutan

Penelitian
Bidang Pangan
Penelitian
Bidang Ekologi

Penelitian
Bidang Energi

Penelitian
Bidang Kemiskinan

Penelitian
Bidang Biomedis

Faktor Sosio-Ekonomi-Politik-Kelembagaan-Tata Kelola

Gambar 1.2. Pendekatan Generik Penyusunan Roadmap Penelitian IPB
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Pendekatan generik dalam penyusunan roadmap IPB merupakan
landasan penyusunan roadmap penelitian pada level institusi yang
diturunkan kemudian untuk dapat disusun roadmap penelitian pada
unit kerja di level fakultas dan pusat-pusat. Sesuai dengan dinamika
dan kapasitas dari unit kerja, maka roadmap tersebut dapat
dijabarkan secara rinci.
1.3. Renstra Institusi
Visi IPB jangka panjang seperti tercantum dalam Statuta IPB (PP No. 66
Tahun 2013), yaitu: “Menjadi Terdepan dalam Memperkokoh Martabat
Bangsa Melalui Pendidikan Tinggi Unggul pada Tingkat Global di Bidang
Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika”. Sebagai suatu bentuk
penjabatan dari Visi IPB jangka panjang, maka IPB membentuk visi
antara dalam Renstra 2014-2018, yang merupakan turunan pemikiran
Rencana Jangka Panjang IPB (25 tahun). Visi antara tersebut memberi
penekanan pada peran IPB yaitu: “Menjadi Perguruan Tinggi Berbasis
Riset, Bertaraf Internasional, dan Penggerak Prima Pengarusutamaan
Pertanian”. Berdasarkan Visi IPB diatas, maka IPB menetapkan Misi IPB
jangka panjang, dan kemudian dijabarkan dalam Misi antara selama
periode implementasi Renstra IPB Tahun 2014-2018, yaitu diantaranya
“Melaksanakan riset untuk pengembangan IPTEKS yang bermanfaat
bagi masyarakat agraris dan bahari”. Dalam menjalankan Misi tersebut
IPB memerlukan strategi pengembangan IPB 2014-2018 yang terdiri atas
6 (enam) pilar yaitu:
1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan dan
pembinaan kemahasiswaan
2. Peningkatan mutu penelitian dan inovasi IPTEKS
3. Peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat
4. Peningkatan kapasitas dan jejaring kerjasama
5. Peningkatan kesejahteran dosen dan jejaring kerjasama
6. Penguatan keterandalan sistem manajemen
Renstra Kemenristekdikti (2015-2019) menyatakan bahwa untuk
mewujudkan peningkatan indeks pendidikan dan pelatihan pendidikan
Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2016 – 2025
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tinggi dan inovasi, ada dua direct core element yang harus ditingkatkan
yaitu inovasi dan tenaga kerja terampil. Dua direct core element
tersebut didukung oleh indirect core element, yaitu penelitian dan
pengembangan serta didukung juga oleh dua supporting element, yaitu
lembaga yang berkualitas dan sumber daya yang berkualitas. Untuk
mewujudkan peningkatan kedua indeks tersebut, maka direct core
element, indirect core element, dan supporting element ini harus ada
dan saling mendukung satu sama lain (Kemenristekdikti 2015).
Interelasi pengembangan pendidikan tinggi Kemenristekdikti dan pilarpilar strategi pengembangan IPB 2014-2018 disajikan pada Gambar
1.3.
Pilar Strategis IPB 2014-2018

Pilar Strategis
Pengembangan
Pendidikan Tinggi

Perluasan Akses dan
Peningkatan Kualitas
Pendidikan dan
Kemahasiswaan

Penelitian
Pengembangan

Peningkatan Mutu Penelitian
dan Inovasi IPTEKS
Peningkatan Mutu Pengabdian
Masyarakat

Kelembagaan

Peningkatan Kapasitas dan
Jejaring Kerjasama
Peningkatan Kesejahteraan
Dosen, Tenaga Kependidikan
dan Mahasiswa

Sumberdaya

Penguatan dan Dinamisasi
Sistem Manajemen

Gambar 1.3. Pilar: Peningkatan Mutu Peneliti dan Inovasi IPTEKS.
Pilar-pilar strategis kebijakan umum pembangunan riset, teknologi,
dan pendidikan tinggi 2015-2019 dan pilar-pilar strategis IPB tahun
2014-2018 merupakan dasar untuk merumuskan program, sub
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program, kegiatan IPB, indikator kunci kinerja (key performance
indicators) dan target mutu kinerja yang ingin dicapai tiap tahunnya.
Hasil monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing program, sub
program dan kegiatan dan capaian target mutu kinerja tahunan
tersebut dijadikan dasaruntuk merumuskan kembali perencanaan IPB
tahun-tahun berikutnya termasuk dalam penyusunan Rencana Induk
Penelitian (RIP).
1.4. Rencana Induk Pengembangan
Sebagai kerangka pengembangan jangka panjang IPB telah
mempunyai dokumen arah pengembangan IPB 2025. Pengembangan
IPB hingga tahun 2025 difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama, yaitu:
Pertama, menindaklanjuti keberhasilan selama masa BHMN dengan
memperkuat IPB sebagai universitas riset (Research Based University)
dan universitas berkarakter kewirausahaan (Enterpreneurial University).
Dengan modal ini ditargetkan IPB memiliki daya saing dan daya sinergi
yang tinggi serta mampu berkompetisi secara sehat dengan perguruan
tinggi lainnya didunia. Pengembangan penelitian baik melalui berbagai
hibah penelitian atau penelitian kerjasama diupayakan untuk selalu
dikaitkan dengan proses pendidikan, dan pengabdian kepada
masyarakat dan diantarmukakan dengan pengambilan kebijakan,
sehingga dapat mendorong proses pengarusutamaan pertanian.
Pengembangan penelitian diarahkan juga untuk dapat meningkatkan
mutu proses pembelajaran, mendorong partisipasi mahasiswa
(terutama mahasiswa pascasarjana) dan dosen dalam berbagai skema
penelitian yang dapat mempercepat waktu kelulusan, meningkatkan
publikasi ilmiah, HKI khususnya paten, buku ajar, dokumen advokasi
kebijakan dan meperkuat komersialisasinya menuju universitas berbasis
riset dengan mensyaratkan strategi penting, diantaranya melalui (1)
peningkatan proporsi mahasiswa pascsarjana (S2 dan S3) terhadap
sarjana (S1), (2) penyediaan beasiswa pascasarjana yang terus
meningkat, (3) pengalokasian dana penelitian melalui skema hibah
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penelitian institusi yang mensyaratkan pelibatan mahasiswa S2 dan S3,
calon-calon peneliti muda di masa depan, dan (4) penguatan “brain
gain” dosen muda yang kompeten dan “brain sustain” nya, termasuk
dosen-dosen senior berkinerja penelitian tinggi.
Kedua, membangun kapasitas institusi dan tata pamong perguruan
tinggi yang baik (good university governance, GUG). Pengembangan
GUG di IPB dilakukan melalui penyempurnaan sistem ketatapamongan
yang dapat membangun trust dan confidence para stakeholders dan
shareholders serta menunjang kerjasama, kemitraan, dan “bisnis
komersial”. Berbagai upaya telah dilakukan IPB guna meningkatkan
ketatapamongan, diantaranya melalui upaya akreditasi baik nasioanal
maupun internasional, sistem manajemen perguruan tinggi yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan ketatapamongan ini
diharapkan kepercayaan dari masyarakat terhadap IPB akan meningkat.
Ketiga, meningkatkan tanggungn jawab sosial dan kesejahteraan (social
responsibility and prosperity). IPB harus dapat berkontribusi pada
terciptanya dan meningkatnya kesejahteraan sosial di masyarakat luas
yang mencakup pemecahan masalah, pencerdasan dan pemberdayaan
masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja.
Hal ini diharapkan dapat terjadi melalui produk lulusan, produk
penelitian, dan produk usaha akademik maupun komersial yang
dikembangkan IPB pada kompetensi intinya. Kemampuan IPB
berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat luas
(khususnya petani, peternak, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan)
akan berimplikasi balik terhadap peningkatan kepercayaan publik.
1.5. Academic Plan IPB 2014-2018
Dokumen arah pengembangan IPB 2025 telah menggariskan strategi
pengembangan IPB sampai dengan tahun 2025. Rencana strategis IPB
2014-2018 merupakan sebagian dari tahapan mencapai visi IPB 2025
tersebut. Strategi pengembangan IPB 2014-2018 terdiri atas 6 (enam)
Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2016 – 2025
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pilar seperti tersebut diatas. Pilar-pilar strategi pengembangan IPB
2014-2018 merupakan penjabaran visi, misi, dan tujuan IPB seperti
yang telah dirumuskan dalam Renstra IPB Tahun 2014-2018. Visi, misi,
dan tujuan IPB 2014-2018 merupakan penjabaran dari arah
pengembangan IPB Tahun 2025, dan merupakan turunan dari visi IPB
2025. Hubungan antara arah dan strategi pengembangan IPB 20142018 disajikan pada Gambar 1.4.
VISI IPB 2025

ARAH PENGEMBANGAN IPB
TAHUN 2025
Reasearch Based dan
Enter-preneurial
University

Tanggungjawab Sosial
dan Kesjahteraan
(Sosial Responsibility dan
Prosperity)

Tatakelola Universitas
yang baik
(Good University
Governance)

Visi IPB
2014-2018

Misi IPB
2014-2018

Tujuan IPB
2014-2018

STRATEGI PENGEMBANGAN IPB
TAHUN 2014-2018

Perluasan Akses &
Peningkatan Mutu
Pendidikan dan
Kemahasiswaan

Peningkatan
Mutu
Penelitian

Peningkatan
Mutu
Pengabdian
Masyarakat

Peningkatan
Kapasitas dan
Jejaring
Kerjasama

Peningkatan
Kesejahteraan
Dosen, Tenaga
Kependidikan dan
Mahasiswa

Gambar 1.4.Arah dan Strategi Pengembangan IPB
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Penguatan dan
Dinamisasi
Sistem
Manajemen

BAB II.LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA
2.1. Visi dan Misi IPB

Visi IPB jangka panjang seperti tercantum dalam Statuta IPB (PP No. 66
Tahun 2013), yaitu: “Menjadi Terdepan dalam Memperkokoh
Martabat Bangsa Melalui Pendidikan Tinggi Unggul pada Tingkat
Global di Bidang Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika”.
Sedangkan visi antara yang merupakan turunan pemikiran pemikiran
jangka panjang IPB (25 tahun), tertuang dalam Renstra 2014-2018,
yaitu: “Menjadi Perguruan Tinggi Berbasis Riset, Bertaraf
Internasional, dan Penggerak Prima Pengarusutamaan Pertanian”.
Misi IPB jangka panjang tercantum dalam Statuta IPB, yaitu:
 Menyiapkan insan terdidik yang unggul, profesional, dan
berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, dan
biosains tropika.
 Memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni yang unggul di bidang pertanian, kelautan, dan biosains
tropika untuk kemajuan bangsa.
 Mentransformasikan ilmu pegetahuan, teknologi, serta seni dan
budaya unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, dan
peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
Berdasarkan Misi IPB jangka panjang, perlu penetapan misi antara
selama periode implementasi Renstra IPB Tahun 2014-2018, yaitu:
 Menyelengarakan pendidikan tinggi yang unggul dan pembinaan
kemahasiswaan yang komprehensif untuk menghasilkan lulusan
yangberdayasaing dan berkarakter Indonesia.
 Melaksanakan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang
bermanfaat bagi masyarakat agraris dan bahari.
 Melakukan layanan masyarakat yang mengedepankan inovasi
IPTEKS dan berkarakter kewirausahaan dengan tetap
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mempertahankan nilai-nilai
sumberdaya alam.

luhur

bangsa

dan

kelestarian

2.2. Analisis Kondisi Saat Ini
2.2.1. Riwayat Perkembangan
IPB telah memetakan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh
berbagai unit di IPB melalui kegiatan Pengembangan Basis Data dan
Informasi (PBDI)-IPB. Dari hasil pemetaan tersebut diperoleh klasterklaster hasil penelitian melalui pendekatan kelompok bidang ilmu,
komoditas, dan tahapan penelitian. Klaster-klaster hasil penelitian ini
merupakan gambaran peta kekuatan penelitian yang ada di IPB.
Klaster-klaster ini disimpan dalam basis data berbasis web (jaringan
internet) untuk memudahkan pengguna dalam penelusuran informasi
tentang hasil-hasil penelitian IPB.
Sesuai dengan tujuan PBDI penelitian IPB yaitu melakukan hasil-hasil
penelitian IPB, diharapkan kegiatan ini mampu memberikan paket
informasi kepada kelompok sasaran pengguna hasil penelitian IPB dan
sekaligus sebagai potret diri hasil penelitian IPB. Sasaran pengguna
hasil penelitian IPB adalah masyarakat petani dan nelayan, pemerintah
daerah maupun pusat, institusi pendidikan dan penelitian, dan
pengusaha. Berdasarkan hasil evaluasi kesemua klaster-klaster yang
ada terhadap kegiatan penelitian IPB, terlihat bahwa penelitian di IPB
masih dalam kerangka Visi dan Misi-nya, yaitu sebagai perguruan
tinggi dengan kompetensi utama di bidang pertanian tropika dan
searah dengan pengembangan program dan kegiatan penelitian di
setiap unit di IPB. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan penelitian di
setiap unit IPB yang masuk pada kompetensi utamanya.
Dari kegiatan penelitian yang bersifat kompetitif di unit IPB dari Tahun
2010 sampai Tahun 2014, yaitu sejumlah 1715 judul. Dari judul
kegiatan yang ada, dapat ditunjukkan hasil evaluasi keseluruhan
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kegiatan penelitian terhadap klaster bidang ilmu, komoditas, dan
tahapan penelitian. Pada Gambar 2.1. memperlihatkan bahwa bidang
ilmu pangan (B1) dan teknologi dan rekayasa (B6) adalah bidang ilmu
yang paling dominan di IPB, yaitu persentase kegiatan penelitian
mencapai secara berurutan 30,35% dan 23,40% dari seluruh kegiatan
penelitian kompetitif di IPB. Berikutnya diikuti oleh bidang ilmu
kesehatan (B4: 15,82%), sumberdaya alam (B3: 14,51%), sosial,
ekonomi, dan budaya (B5: 13,83%), dan energi (B2: 4,25%). Gambaran
ini kemungkinan menunjukkan keterkaitan dengan kompetensi unit
atau SDM (peneliti) yang memang secara kepakaran semuanya bidang
ilmu tersebut berkembang baik di IPB.
Sedangkan hasil evaluasi terhadap klaster komoditas terlihat pada
Gambar 2.2, menunjukkan bahwa klaster komoditas pangan terlihat
paling dominan (K01: 25,04%) selama tahun 2010 sampai 2014.
Berikutnya diikuti komoditas obat-obatan, makanan fungsional dan
biofarmaka (K03: 14,95%), peternakan dan kesehatan hewan (K08:
12,72%), kebijakan publik dan kelembagaan (K09: 8,47%) dan
kehutanan (K04: 7,39%). Klaster komoditas tersebut merupakan 5
besar komoditas yang banyak ditekuni oleh unit-unit (peneliti) di IPB.
Sedangkan untuk komoditas lain secara berurutan yaitu K02, K10, K13,
K05, K12, K11, K06, dan K07 merupakan komoditas yang juga
berkembang dan potensial di unit-unit (peneliti) IPB.
Pada klaster tahapan penelitian seperti terlihat pada Gambar 2.3,
sebagian besar kegiatan penelitian yang bersifat kompetitif mengarah
pada tahapan penelitian terapan (P2) yaitu 60,21%, kemudian diikuti
tahapan PPM dasar (P1) 25,73%, tahapan penelitian peningkatan
kapasitas dan pemanfaatan IPTEKS (P3) sebesar 8,96%, dan tahapan
penelitian diseminasi (P4) sebesar 5,11% dari keseluruhan kegiatan
penelitian dari Tahun 2010 sampai 2014. Dari data ini diketahui bahwa
hasil penelitian IPB yang bersifat kompetitif terlihat masih belum
banyak yang mengalir pada kelompok sasaran pengguna IPB, namun
justru masih banyak yang menumpuk pada penelitian terapan yang

Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2016 – 2025

14

sifatnya masih sekala laboratoris, model, prototipe produk, dan lainlain. Komposisi tahapan penelitian ini dapat memberikan pencitraan
publik bahwa hasil-hasil penelitian IPB kompetitif masih belum
memberikan arti banyak pada masalah-masalah yang nyata di
masyarakat, namun PPM IPB sangat potensial untuk menghasilkan
proses, produk IPTEKS (metode, blue print, prototype, sistem,
kebijakan, model), dan potensi HKI. Tampaknya PPM dasar juga masih
belum banyak, hal ini kemungkinan sangat terkait dengan arah
kebijakan penelitian nasional yang mengarah pada penelitian terapan.
Kesemua tahapan PPM diatas adalah sangat penting dikembangkan,
oleh karena itu penyeimbangan tahapan penelitian diatas tampaknya
akan di pertimbangkan di IPB.

B1 : Pangan
B2 : Energi
B3 : Sumberdaya Alam dan Lingkungan

B4 : Kesehatan
B5 : Sosial, Ekonomi dan Budaya
B6 : Teknologi dan Rekayasa

Gambar 2.1. Klaster Bidang Ilmu Kegiatan Penelitian-IPB Tahun 20102014
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K01 : Pertanian Tanaman pangan dan hortikultura
K02 : Perkebunan
K03 : Obat-obatan, Makanan Fungsional dan biofarmaka
K04 : Kehutanan
K05 : Konservasi dan Ekowisata
K06 : Perikanan budidaya
K07 : Perikanan Tangkap
K08 : Peternakan dan Kesehatan Hewan
K09 : Kebijakan Publik dan Kelembagaan
K10 : Alat, Mesin dan Infrastruktur
K11 : Sistem Informasi
K12 : Agroklimat dan Sumberdaya Air
K13 : Lainnya

Gambar 2.2. Klaster Komoditas Penelitian-IPB Tahun 2010-2014

P1 : PPM Dasar
P2 : PPM Terapan
P3 : PPM Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Iptek
P4 : Diseminasi

Gambar 2.3. Klaster Tahapan Penelitian Tahun 2010-2014
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Dengan visi IPB sesuai Renstra 2014-2018, yaitu: “Menjadi Perguruan
Tinggi Berbasis Riset, Bertaraf Internasional, dan Penggerak Prima
Pengarusutamaan Pertanian”, maka diharapkan tahapan penelitian IPB
dapat segera mengalir dari tahapan PPM terapan (P2) menuju ke
tahapan PPM peningkatan kapasitas dan pemanfaatan IPTEKS (P3) dan
tahapan PPM diseminasi (P4), sehingga sasaran pengguna IPB dapat
segera merasakan hasil IPTEKS IPB.
Dari kegiatan PBDI-IPB ini dapat diyakini bahwa banyak data hasil-hasil
penelitian IPB yang sangat bermanfaat bagi kelompok sasaran
pengguna IPB. Oleh karena itu IPB akan mengelola hasil-hasil
penelitian ini dalam kerangka “Knowledge Management”. IPB telah
mengembangkan KMS (Knowledge Management System) yang ke
depan diarahkan untuk menjadi simpul seluruh informasi, salah
satunya terkait penelitian.
2.2.2. Capaian Rencana Kerja
Kegiatan PBDI-IPB telah berhasil memetakan kegiatan penelitian yang
dilakukan oleh unit-unit di IPB selama 4 tahun terakhir (2010-2014)
dalam bentuk klaster-klaster. Klaster-klaster tersebut meliputi klaster
bidang ilmu, komoditas dan tahapan penelitian. Kegiatan ini telah
menetapkan klaster bidang ilmu dan kodenya adalah Pangan (B1),
Energi (B2), Sumberdaya alam dan lingkungan (B3), Kesehatan (B4),
Sosisial, ekonomi dan budaya (B5), dan Teknologi dan rekayasa (B6);
sedangkan klaster komoditas dan kodenya adalah Pertanian Tanaman
pangan dan hortikultura (K01), Perkebunan (K02), Obat-obatan,
Makanan fungsional dan biofarmaka (K03), Kehutanan (K04),
Konservasi dan Ekowisata (K05), Perikanan budidaya (K06), Perikanan
tangkap (K07), Peternakan dan kesehatan hewan (K08), Kebijakan
Publik dan Kelembagaan (K09), Alat Mesin dan Infrastruktur (K10),
Sistem informasi (K11), dan klaster agroklimat dan sumberdaya air
(K12); Klaster lainnya (K13); dan juga klaster tahapan penelitian yang
terbagi menjadi penelitian dasar (P1), penelitian terapan (P2), dan
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penelitian peningkatan kapasitas dan pemanfaatan IPTEKS (P3), dan
penelitian deseminasi (P4).
Beberapa contoh capaian tahun 2011-2015 terkait kinerja penelitian di
IPB dapat dilihat pada Gambar 2.4

2011






Publikasi terindeks Scopus (n= 143)
Paten/permohonan paten akumulatif (n = 219)
103 Inovasi Indonesia (n = 35 karya inovatif)
Pupuk Probio dan vaksin IPB-Shigeta diadopsi Komite Inovasi
Nasional (KIN)

2012

 Publikasi terindeks Scopus (n= 165)
 Paten/permohonan paten akumulatif (n= 254)
 Penghargaan untuk Universitas dengan pendaftaran paten
terbanyak
 104 Inovasi Indonesia (n= 48 karya inovatif)

2013

 Publikasi terindeks Scopus (n= 242)
 Paten/permohonan paten akumulatif (n= 277)
 105 Inovasi Indonesia (n= 55 karya inovatif)

2014

2015






Publikasi terindeks Scopus (n= 318)
Paten/permohonan paten akumulatif (n= 290)
106 Inovasi Indonesia (n= 44 karya inovatif)
Anugerah kekayaan intelektual luar biasa Kategori Perlindungan
Varietas Tanaman (n=2)






Publikasi terindeks Scopus (n= 429)
Paten/permohonan paten akumulatif (n= 322)
107 Inovasi Indonesia (n= 45 karya inovatif)
Penghargaan untuk Universitas dengan komersialisasi peten
terbanyak
 Pelepasan varietas padi IPB 3S

Gambar 2.4. Capaian Kinerja Penelitian IPB
2.2.3. Peran institusi
Pengelolaan penelitian yang efektif dan efisien menuntut peran
institusi dan leadership (kepemimpinan) yang kuat. Organisasi untuk
penyelenggaraan pengelolaan penelitian akan dibuat dengan
mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dihadapi serta strategi
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yang telah disusun. Gambar 2.5 menyajikan peran institusi dalam
pengelolaan penelitian di IPB beserta organisasinya.
Pimpinan IPB
(Rektor, Wakil Rektor,
LPPM, dan Dekan)

MUSRENBANG

Inisiasi
SIM/
Database
Penelitian/
burning
issue

Kajian/
Diskusi/
lokakarya/
seminar

Formulasi
hasil

Penelitian Reguler/
Penelitian Kompetitif
Penelitian strategis/
Penelitian Institusi

Dokumen
kebijakan

Advokasi
kebijakan

Payung/
Roadmap
Penelitian

Proposal

Promosi
dan
kerjasama

Publikasi
media

Implementasi
Monev Mutu
Hasil Penelitian

Bahan Pengabdian Rekomendasi Paten/ Publikasi
Ilmiah
Pengajaran masyarakat kebijakan
HKI
Komersialisasi &
Ekstensi
Kerjasama bisnis
& Transfer
Teknologi
Monev

Keterangan:
MUSRENBANG = Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Gambar 2.5. Peran Institusi dalam Pengelolaan Penelitian di IPB
beserta Organisasinya
2.2.4. Potensi yang Dimiliki di Bidang Penelitian, Bidang Sumber
Daya Manusia, Bidang Sarana dan Prasarana, Organisasi
Manajemen
A. Potensi di bidang penelitian
Potensi dibidang penelitian tahun 2015 mencakup hal-hal sebagai
berikut:
(1) Jumlah judul penelitian 2015 adalah sebanyak 465 judul, dengan
rincian: Kemendiknas-DIKTI (237 judul), Kementan-KKP3N (15
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

judul), Kementrian Negara Riset dan Teknologi-KMNRT (16 judul),
kerjasama Pusat dan Sekretariat LPPM/Kelompok Dosen (154
judul). Kementerian Keuangan-Lembaga Penyandang dana
Pendidikan-LPDP (3 judul), Badan Pengelola Dana Penelitian
Kelapa Sawit (BPDPKS) (7 judul). Kegiatan penelitian yang telah
dilaksanakan tersebut melibatkan 1211 dosen (seorang dosen
dapat terlibat lebih dari satu judul penelitian. Dari jumlah total
judul diatas terdapat beberapa sumber pendanaan penelitian
2015, secara berurutan adalah: Kerjasama (51,78%), DIKTI
termasuk DIPA-IPB (34,08 %), BPDPKS (6,82%), KMNRT (4,18%),
Kementan (1,98%), dan LPDP (1,16%). Dibandingkan tahun
sebelumnya tahun 2014 dengan total dana penelitian Rp. 73,97
Milyar, pada tahun 2015 terjadi kenaikan pendanaan total
penelitian sebesar 43,67% yaitu menjadi Rp. 106,47 Milyar;
Publikasi nasional hasil-hasil penelitian IPB Tahun 2015 adalah 374
judul, sedangkan jumlah publikasi internasional adalah 429 judul
yang terdiri dari: (a) buku 8 judul, (b) book series 8 judul (c)
prosiding 34 judul, (d) jurnal 381 judul dan publikasi dalam bentuk
buku ajar 45 judul.
Hasil inventarisasi produk-produk unggulan IPB 2015 tercatat saat
ini terdapat 45 produk/teknologi yang tergolong unggul yang
dihasilkan dari proses kegiatan-kegiatan PPM;
Pada tahun 2015 IPB bersama instansi pemerintah dan non
pemerintah pemberi dana telah memberikan penghargaan atau
award bagi peneliti dan mahasiswa sebagai pelaksana penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dari IPB yang dinilai baik.
Dosen penerima penghargaan tahun 2015 berjumlah 52 orang,
mahasiswa 6 orang;
Secara akumulatif selama tahun 2015 IPB mengelola 322 Paten
(199 proses permohonan, 75 granted) dan 13 (tiga belas) merek (9
proses permohonan, 4 granted);
Selama tahun 2015, IPB mengirimkan 121 inovasi pada program
107 Inovasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Business
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Innovation Center (BIC), dimana 45 inovasi berhasil masuk dalam
Buku 107 Inovasi Indonesia (42% inovasi dihasilkan oleh IPB).
B. Potensi di bidang SDM
Potensi di bidang SDM untuk tahun 2015 tercatat sebagai berikut:
(1) Pegawai IPB yang bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri atas
dua kategori yaitu tenaga pendidik (dosen) dan tenaga
kependidikan. Jumlah PNS IPB pada tahun 2015 adalah 2.832
orang, dengan rincian dosen 1.253 orang (44,2%) dan tenaga
kependidikan 1.579 orang (55,8%). Dibandingkan dengan tahun
2014, jumlah PNS dosen IPB pada tahun 2015 bertambah
47orang, sedangkan tenaga kependidikan bertambah 150 orang,
atau selama satu tahun terakhir keseluruhan PNS IPB
bertambah197 orang. Kenaikan jumlah PNS terjadi terutama
karena rekruitmen PNS pada periode tersebut lebih banyak
dibandingkan jumlah PNS yang keluar karena pensiun dan
meninggal dunia.
(2) Selama tahun 2013-2015 jumlah dosen IPB yang berpendidikan
doktor selalu meningkat, dengan proporsi rataan selama kurun
waktu tersebut sebesar 65,9%. Proporsi kedua adalah dosen IPB
yang berpendidikan magister, yakni 31,3%. Pata tahun 2015,
jumlah dosen IPB yang berpendidikan doktor berjumlah 65,3%,
sedikit lebih rendah dari proporsi rataan selama kurun waktu
2013-2015 dan proporsi Guru Besar IPB berjumlah 16,8%, sama
dengan proporsi selama kurun waktu 2013-2015.
(3) Kegiatan pengembangan SDM-IPB, meliputi: (a) perencanaan
SDM, (b) sistem penilaian kinerja, (c) disiplin pegawai, (d)
penilaian prestasi, (e) pelatihan dan pengembangan, (f)
pengembangan jalur karir, (g) pola rekruitmen, dan (h)
pengembangan budaya organisasi. Pengembangan SDM-IPB lebih
menekankan pada menumbuhkan dinamika internal dengan
mengikuti aturan-aturan kepegawaian pada status PNS.
Pengembangan SDM akan memperhatikan beberapa aspek: (a)
komposisi SDM, dan (b) arah dan cita-cita strategis IPB untuk
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menjadi research based university (RBU) yang
entrepreneur menuju world class university (WCU).

berjiwa

C. Potensi di bidang sarana dan prasarana penelitian
(1) Jumlah Satuan Usaha Akademik (SUA) ada sekitar 21 unit usaha,
dan 13 diantaranya termasuk kategori baik atau sustainable;
(2) IPB mengelola Satuan Usaha Penunjang (SUP) yang
penyelenggaraannya dilakukan secara terpisah dari kegiatan
akademik. Beberapa satuan usaha yang dapat dipertimbangkan
menjadi sarana dan prasarana kegiatan penelitian, yaitu: (a) Resto
Kafe Taman Koleksi, (b) Kantin Zea Mays, dan (c) Agroedutourism.
Kinerja SUP terutama diarahkan kepada pelayanan kebutuhan
warga kampus untuk kegiatan sehari-hari;
(3) Pengelolaan Satuan Usaha Komersial (SUK) IPB dilakukan oleh
Holding Company PT. Bogor Life Science and Technology (PT.
BLST) yang berdiri pada tanggal 17 November 2003. Perusahaan di
bawah PT. BLST, berbasis aset (asset-based) yaitu: (a) PT. Bogor
Anggana Cendekia (BAC) merupakan perusahaan patungan PT.
BLST dan PT. PBN selaku pengelola Mall Botani Square, (b) PT
Grahawita Cendekia Hotel Santika Bogor, (c) SBU Plaza Botani
public vehicle parking. Perusahaan di bawah PT. BLST, berbasis
science (science-base) yaitu: (a) PT Biomedical Technology
Indonesia bergerak dalam bidang bio-medicine, (b) PT Global
Scholarship Services Indonesia bergerak dalam bidang training, (c)
PTBotani Seed Indonesia seed bergerak dalam bidang perbenihan
tanaman pangan dan hortikultura seperti benih pepaya calina,
kedelai hitam, padi, cabai, serta pupuk, (d) PT Serambi Botani
Indonesia bergerak dalam bidang retails, (e) PT FITS Mandiri
bergerak dalam bidang functional food yang salah satu produknya
adalah beras analog, (f) PT Prima Kelola IPB bergerak dalam
bidang jasa consultant, (g) PT Agri Lestari Indonesia bergerak
dalam bidang feed additive untuk ternak yang produknya adalah
Katulac, (h) PT IPB Shigeta bird flu vaccine perusahaan kerjasama
antara IPB dengan PT. Shigeta (Jepang) dalam pengembangan
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Vaksin AI, (i) PT Provibio Teknologi bio-fertilizers. Perusahaan di
bawah PT. BLST, berbasis servis (service-base) yaitu : (a) PT IPB
Science Techno Park bergerak dalam bidang transfer teknologi
dan technopreneurship, didalamnya terdapat unit-unit kegiatan
seperti pilot plant, inkubasi bisnis, penelitian komersial, dan
perkantoran, (b) SBU IPB Convention and Hotel meeting
convention exhibition, (c) PT Penerbit IPB Press bergerak dalam
bidang publishing & printing buku ilmiah, dan(d) PT BPRS bina
rahmah Islamic rural bank.
(4) Kegiatan inisiasi dan penguatan jejaring kerjasama yang telah
dilakukan pada tahun 2015, adalah penandatanganan naskah
kerjasama dalam negeri sebanyak 267 naskah (82 MoU dan 185
SPK) dan 38 naskah kerjasama internasional. Jumlah naskah
kerjasama baik dalam negeri maupun internasional cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Lingkup kerjasama dalam negeri
terbanyak adalah bidang penelitian (80,15%), menyusul
pengabdian masyarakat (14,30%), dan kemudian bidang
pendidikan (5,55%). Naskah Kerjasama IPB dengan Mitra
Kerjasama Dalam Negeri menurut Kelompok Mitra terlihat paling
banyak kerjasama dilakukan dengan Pemerintah Daerah (42,40%),
dan
menyusul
dengan
Pemerintah
Pusat
(19,08%),
BUMN/Swasta/Lembaga Lainnya (18,37%), dan kemudian dengan
Perguruan Tinggi (4,24%). Sedangkan kerjasama internasional
hampir semuanya pada bidang pendidikan (kredit transfer, staff
and student mobility, dan double degree) dan penelitian;
(5) Pengkoordinasian kerjasama IPB dengan berbagai instansi terkait
dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
dan potensi intelektual yang dimiliki IPB. Berbagai tawaran
kerjasama yang datang ke IPB selanjutnya disalurkan ke unit kerja
yang memiliki kompetensi terhadap substansi kerjasama, agar
outputdan outcome yang dihasilkan dapat memberikan feedback
positif bagi IPB, baik secara financial benefit maupun bagi upaya
menjaga nama baik IPB;
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(6) Promosi sumberdaya IPTEKS IPB dilakukan melalui berbagai
pendekatan, yaitu promosi secara langsung dengan menggunakan
alat bantu promosi (promotion kits baik cetak, audio, maupun
peraga promosi lainnya seperti gimmick, contoh hasil inovasi dan
lainnya), serta promosi yang mengandalkan kegiatan PR - Public
Relation dalam bentuk pemakalah, technical assistant, berbagai
bentuk kerjasama baik ranah penelitian maupun pengembangan
program akademik lainnya. Secara internasional melalui
kompetitif 'grant' yang harus berpartner dengan berbagai negara,
melalui berbagai bentuk konsorsium penelitian seperti:
CRC990/EFFoRTS, REDD+, LISat, EMBRIO, SATREPS, GK PETUAH
dan lain-lain.
(7) Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) FKH-IPB, merupakan
Rumah Sakit Hewan rujukan spesialis yang keberadaanya mampu
menunjang Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan (PPDH) dan
Pendidikan Dokter Hewan Spesialis, juga menjadi pusat
pendidikan berkelanjutan bagi dokter hewan, dan fasilitas yang
ada dapat digunakan untuk tujuan penelitian, disamping
memberikan pelayanan kesehatan veteriner kepada hewan,
masyarakat dan lingkungan;
(8) Kegiatan pengelolaan University Farm (UF) telah mampu
menjalankan tugas pokoknya, yakni mempersiapkan fasilitas
lapangan
penunjang
akademik
untuk
mendukung
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, maupun
sarana
pelayanan pada masyarakat;
(9) Pada tahun 2015 IPB telah memberikan layanan pengabdian
kepada masyarakat (public service) di 57 kabupten/Kota. Layanan
ini diberikan melaluie-mail/website, IPB Cyber Extention, Klinik
Pertanian Nusantara, IPB Goes To Field, Pelayanan Tim Dokter
Hewan, dan juga pelayanan langsung di LPPM IPB berupa
jasa/layanan konsultasi;
(10) Pada Tahun 2015, LPPM IPB telah mengembangkan 18 Sekolah
Peternakan Rakyat (SPR) di 10 Kabupaten di Indonesia, SPR ini
terus jumlahnya akan meningkat seiring dengan peningkatan
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jumlah Pmerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap
peningkatan kapasitas peternak rakyat maupun peternakan di
wilayahnya. SPR ini merupakan stasiun lapang IPB yang ada di
berbagai daerah di Indonesia, yang dapat bermanfaat bagi
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(11) Pada tahun 2015, terdapat 7 (tujuh) laboratorium layanan sains
yang mendapatkan sertifikasi ISO 17025 dan KNAPPS 2015.
Dengan demikian laboratorium di IPB ini mampu meningkatkan
pelayanan untuk mitra dengan kualitas yang sangat baik.
(12) Pada Tahun 2015 4 Pusat mendapatkan sertifikat dari
Kementerian Negara Riset dan Teknologi, sebagai Pusat Unggulan
Nasional, yaitu Pusat Penelitian Satwa Primata (PPSP), Pusat
Penelitian Surfaktan dan Bioenergi (SBRC), Pusat Kajian
Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), dan Southeat Asian Food
and Agriculure Science dan Technology (SEAFAST) Centre.
(13) IPB pada Tahun 2014 telah memiliki Buku Standar Mutu Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) (ISBN 978-602-194108-9). Buku ini penting sebagai landasan pelaksanaan sistem dan
standar mutu PPM yang berlaku pada semua unit kerja di IPB,
serta menjadi acuan dalam pelaksanaan PPM.
D. Organisasi Manajemen
Pengelola kegiatan PPM di IPB dilakukan oleh lembaga yang disebut
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). LPPM
merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan tugas
merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menjamin
mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan oleh pusat, fakultas/sekolah, departemen, dan kelompok
dosen/peneliti.LPPM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Menetapkan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang mendukung visi, misi, dan tujuan IPB;
2. Menyusun mekanisme dan hubungan kerja kelembagaan antar
unit kerja dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;
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3.

Melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakatdi pusat studi, fakultas dan departemen;
4. Memfasilitasi pengembangan kegiatan dan jejaring kerjasama
pusat studi dan unit kerja lainnya yang terkait dalam
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Membuat kontrak kerjasama penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dengan mitra kerja IPB yang
pelaksanaannya dilakukan oleh pusat studi dan/atau kelompok
dosen;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Pusat Studi
secara reguler;
7. Melaksanakan koordinasi dan diseminasi hasil-hasil kegiatan
PPM;
8. Melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance)
penyelenggaraan PPM
Dalam menjalankan fungsinya, LPPM dapat membentuk komisi PPM
serta komisi lainnya yang dianggap perlu, melalui penetapan kepala
LPPM.Tugas komisi PPM adalah membantu pimpinan LPPM dalam
membuat arah kebijakan pengelolaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.Struktur organisasi LPPM secara lengkap dapat
dilihat pada Gambar 2.6.
Kepala LPPM IPB
Wakil Kepala Bidang Penelitian

Wakil Kepala Bidang Pengabdian
Kepada Masyarakat

Sekretaris

Pusat-pusat PPM
1. PPLH
2. PSP3
3. PPSHB
4. CREATA
5. SEAFAST Center
6. SBRC
7. P4W
8. PKSPL
9. PSSP
10. PKHT
11. CENTRAS

12. P2SDM
13. Trop BRC
14. INTERCAFE
15. CARE
16. INCUBIE
17. CCROM SEAP
18. REKLATAM
19. PSB
20. CIBEST
21. PKGA
22. PSA

Kepala Tata Usaha

Urusan
Program

Gambar 2.6. Struktur Organisasi LPPM
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Urusan
Dasi

Urusan
Umum

Kegiatan penelitian yang bersifat multidisiplin, interdisiplin dan
bahkan transdisiplin ilmu diselenggarakan oleh Pusat Studi sebagai
unit pelaksana kegiatan penelitian dibawah koordinasi LPPM. Pusat
Studi melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan dan
mengendalikan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan ruang lingkup mandat pusat serta
mengelola asset, SDM, dan keuangan pusat studi. Pusat Studi atau
nama lain yang sejenis melaksanakan fungsi:
1. Penyusunan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang mendukung visi, misi dan tujuan IPB sesuai
dengan ruang lingkup Pusat Studi;
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Pusat Studi;
3. Pengendalian mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di Pusat Studi;
4. Pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan pelatihan atau pendidikan non gelar lainnya, dan
6. Pengembangan kepakaran dosen dan peran Pusat Studi.
Pembentukan dan pembubaran pusat studi harus didasarkan pada
kepentingan IPB yang berlangsung secara dinamis. Pusat Studi
merupakan asset penting bagi IPB, oleh karena itu proses
pembentukannya dapat melalui dua arah kebijakan, yaitu bersifat
kebijakan dari pimpinan IPB (topdown) dan/atau dari kelompok
peneliti (bottem.up). Pembentukan Pusat Studi harus mengacu kepada
upaya pencapaian visi dan misi IPB dengan mandat yang jelas dan
berbeda dengan pusat studi lainnya yang sudah ada. Pembentukan
Pusat Studi baru harus melalui prosedur penelaahan kelayakan oleh
komisi PPM dan Senat Akademik, dan ditetapkan dengan Keputusan
Rektor. Pembubaran atau penggabungan Pusat Studi dapat dilakukan
setelah melalui pengkajian Komisi PPM dengan mempertimbangkan
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kinerja Pusat Studi, kepentingan mandat, dan efisiensi. Pembubaran
atau penggabungan Pusat Studiditetapkan melalui Keputusan Rektor.
LPPM IPB menaungi 22 pusat penelitian sebagai unsur pelaksana
kegiatan lembaga (LPPM) dalam pengelolaan dan pengembangan
penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tugas pokok dan
fungsi dari pusat-pusat penelitian adalah sebagai berikut:
2.2.5. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT)
Hasil analisis SWOT LPPM IPB terkait evaluasi diri disajikan pada Tabel
2.1 s.d. 2.5.
Tabel 2.1. Analisis SWOT Evaluasi Diri Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
serta Strategi Pencapaian
Visi, misi, tujuan dan
sasaran serta strategi
pencapaian

Strength
Visi, misi, tujuan dan
sasaran IPB cukup jelas

Opportunity
Banyaknya kegiatan
penelitian berkaitan dengan
bidang pertanian, kelautan
dan biosistem yang ada dan
ditawarkan ke IPB
Threat
Banyaknya perguruan tinggi
lain dan
perusahaan/konsultan yang
melaksanakan kegiatan
penelitian berkaitan dengan
bidang pertanian, kelautan
dan biosistem

SO
Pengembangan kualitas
penelitian dan sesuai
dengan koridor Visi,
misi, tujuan dan sasaran
IPB
ST
Melakukan kerja sama
dengan perguruan tinggi
dan konsultan serta
mitra yang lain untuk
melakukan kegiatan
penelitian

Weakness
Visi, misi, tujuan dan
sasaran belum banyak
dimengerti oleh anggota
lembaga
WO
Meningkatkan koordinasi
dan pengertian berkaitan
dengan kegiatan IPB
untuk kualitas penelitian
WT
Melakukan promosi,
pembinaan dan
koordinasi dengan PT
lain dalam rangka
peningkatan kegiatan
penelitian
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Tabel 2.2. Analisis SWOT Evaluasi Diri Tata Pamong, Kepemimpinan,
Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
Tata pamong,
kepemimpinan, sistem
Pengelolaan Program

Opportunity
Banyaknya kegiatan
penelitian yang ada dan
ditawarkan ke IPB
Threat
Banyaknya perguruan
tinggi lain dan
perusahaan/konsultan yang
melaksanakan kegiatan
penelitian yang serupa

Strength
Sumberdaya pemimpin
dan sistem penjaminan
mutu yang cukup handal
di IPB
SO
Memanfaatan potensi IPB
dan Pusat-pusat untuk
mengembangan kualitas
penelitian
ST
Kerja sama dengan
perguruan tinggi dan
konsultan serta mitra
yang lain untuk
melakukan kegiatan
penelitian

Weakness
Sistem koordinasi yang
belum efektif

WO
Meningkatkan koordinasi
untuk kualitas penelitian

WT
Memanfaatkan jaringan
internet dan pertemuan
rutin dalam rangka
koordinasi berkaitan
dengan kegiatan
penelitian

Tabel2.3. Analisis SWOT Evaluasi Diri Sumberdaya Manusia
Sumberdaya Manusia

Opportunity
Banyaknya kegiatan
penelitian

Threat
Banyaknya perguruan tinggi
lain dan
perusahaan/konsultan yang
melaksanakan kegiatan
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang
mirip

Strength
Sumberdaya peneliti dan
mahasiswa yang cukup
handal dan banyak di IPB
SO
Memanfaatan peneliti di
departemen dan pusat
untuk mengembangan
kualitas penelitian
ST
Kerja sama dengan
perguruan tinggi dan
konsultan serta mitra
yang lain untuk
melakukan kegiatan
penelitian

Weakness
Sistem koordinasi
penelitian yang belum
efektif
WO
Meningkatkan koordinasi
untuk kualitas penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat serta kerja
sama
WT
Memanfaatkan jaringan
internet dan pertemuan
rutin dalam rangka
koordinasi berkaitan
dengan kegiatan
penelitian
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Tabel 2.4. Analisis SWOT Evaluasi DiriPembiayaan, Sarana dan
Prasarana, Serta Sistem Informasi
Sumberdaya Manusia

Strength
Sumberdaya sarana
dan prasarana cukup
baik di IPB

Weakness
Sistem informasi yang
belum efektif dalam
penyampaian jenis alat
dan fasiltas lainnya

Opportunity
Banyaknya kegiatan
penelitian yang ditawarkan ke
IPB

SO
Memanfaatan fasilitas
sarana dan prasarana
di departemen dan
pusat untuk
mengembangan
kualitas penelitian
ST
Kerja sama dengan
perguruan tinggi dan
konsultan serta mitra
yang lain untuk
melakukan kegiatan
penelitian

WO
Meningkatkan koordinasi
untuk memanfaatkan
fasilitas sarana dan
prasarana dalam rangka
peningkatan kualitas
penelitian
WT
Memanfaatkan jaringan
internet dan pertemuan
dengan departemen dan
pusat dalam rangka
koordinasi berkaitan
dengan kegiatan
penelitian

Threat
Banyaknya perguruan tinggi
lain dan
perusahaan/konsultan yang
melaksanakan kegiatan
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang
mirip

Tabel 2.5. Analisis SWOT Evaluasi Diri Penelitian, Pengabdian Kepada
Masyarakat dan Hasil Lainnya
Penelitian,
Pada masyarakat dan hasil
Lainnya,

Opportunity
Semakin banyaknya
peluang kerjasama dengan
universitas di dalam dan di
luar negeri, lembaga
penelitian dan swasta
Threat
Akses komunikasi
kerjasamadengan luar
negeri yang masih kurang

Strength
Keterlibatan dosen
dalam
berbagai kegiatan
penelitian yang
diadakan.
SO
Meningkatkan kerjasama
penelitian dengan pihak
lain

Weakness
Terbatasnya dana dan
sarana laboratorium untuk
melakukan penelitian

ST
Meningkatkan
keterlibatan staf

WT
Meningkatkan akses
komunikasi untuk
kerjasamadengan lembaga
di luar negeri untuk
mendapatkan dana dan
kegiatan penelitian

WO
Meningkatkan jaringan de
ngan luar negeri untuk
memperkuat sarana
laboratorium
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2.3. Pendekatan Penyusunan RIP
RIP IPB disusun melalui pendekatan sebagai berikut:
1. Evaluasi diri terkait kapasitas organisasi IPB dalam
penyelenggaraan penelitian dan PPM.
2. Identifikasi area-area penelitian strategis yang relevan dengan
tantangan pembangunan pertanian, kelautan dan biosistem ke
depan.
3. Sinkronisasi dan pemapanan hasil evaluasi diri dan hasil identifikasi
area penelitian strategis.
4. Penyempurnaan RIP melalui serangkaian kegiatan diskusi terfokus,
lokakarya dan sosialisasi.
Proses rinci penyusunan RIP disajikan pada gambar 2.7.
Evaluasi Diri, Basis Data, Agenda
dan Kinerja Penelitian, SWOT
Analysis
Sinkronisasi dan Proses
Penyusunan RIP

Pra-Lokakarya

Konsultasi
Stakeholder

Diskusi

Draft
RIP

tidak

Revisi
Draft RIP
Ya
Lokakarya
Akhir
Finalisasi RIP

Gambar 2.7. Proses penyusunan RIP
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Penyesuaian
dan
Penyempurnaan

Hasil sinkronisasi capaian penelitian IPB per bidang ilmu disajikan pada
tabel 2.6.
Tabel 2.6. Hasil Sinkronisasi Capaian Penelitian IPB per-Bidang Ilmu
dengan Agenda Riset IPB
Kode
B1

B2

B3

B4

B5

B6

Agenda
Penlitian IPB
Pangan
Hasil penelitian yang mengarah pada upaya Pangan
perbaikan mutu, pengadaan,
pengelolaan,kontrol penyakit (proteksi)
tanaman pangan, hasil produksi ternak
maupun pasca panennya.
Energi
Hasil penelitian yang mengarah pada upaya Energi
pemenuhan, konservasi, explorasi, maupun
inovasi energi baik energi terbarukan
maupun energi tidak terbarukan.
Sumberdaya Hasil penelitian yang mengarah pada upaya Ekologi dan
Alam dan
adaptasi, mitigasi, dan kontrol ekosistem
multi bidang
Lingkungan
melalui kegiatan konservasi, penghijauan
maupun kontrol biologis.
Kesehatan
Hasil penelitian yang mengarah pada upaya Biomedis
meningkatkan kesehatan manusia maupun
hewan, melalui kegiatan penemuan obat,
pencegahan maupun pengobatan penyakit,
perbaikan nilai gizi, maupun penyuluhan
kesehatan.
Sosial,
Hasil penelitian yang mengarah pada upaya Penanggulangan
Ekonomi dan perbaikan maupun penopangan nilai sosial, kemiskinan dan
Budaya
ekonomi maupun karakter budaya
multi bidang
masyarakat, melalui pemahaman lokal
sampai modern dan juga penguatan
struktur ekonomi makro maupun mikro.
Teknologi dan Hasil penelitian yang mengarah pada upaya Multi bidang
Rekayasa
perbaikan kualitas hidup melalui suatu
terobosan inovasi teknologi maupun
rekayasa mekanik, kimiawi atau biologik
Bidang Ilmu

Keterangan

Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2016 – 2025

32

BAB III. GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN IPB
Garis Besar Rencana Induk Penelitian IPB, selanjutnya disingkat GB RIP
IPB merupakan penjabaran secara umum tentang penelitian-penelitian
yang akan dilaksanakan oleh IPB pada tahun tahun mendatang. GB RIP
IPB disusun berdasarkan pada lima Agenda Riset IPB (AR IPB), yang
meliputi bidang Pangan, Ekologi, Bioenergi, Penanggulangan
Kemiskinan dan Biomedis.
3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan
Tujuan disusunnya RIP IPB adalah untuk:
1) Memberikan arahan, dasar, dan fokus penelitian dalam jangka
panjang,
2) Memberikan arahan bagi opsi kebijakan yang akan dilakukan IPB
terkait peningkatan kinerja penelitian,
3) Memacu dan meningkatkan konvergensi serta sinergi penelitian di
IPB,
4) Meningkatkan utilitas sumberdaya penelitian di IPB melalui
pendekatan penelitian yang bersifat intra/inter/multi disiplin,
bahkan trans disiplin yang terintegrasi,
5) Mengarahkan penyusunan program dan proposal penelitian yang
bersifat discovery, dan mampu menjalin penguatan kerjasama
penelitian level nasional dan internasional, serta
6) Menjamin IPB dengan kompetensi yang dimilikinya sebagai
trendsetter penelitian bidang pertanian di Indonesia.
Sasaran RIP adalah:
1) Diperolehnya arahan dan fokus penelitian dalam jangka panjang
dan opsi kebijakan terkait peningkatan kinerja penelitian,
2) Diperolehnya konvergensi penelitian di IPB,
3) Meninkatnya utilitas sumberdaya penelitian di IPB,
4) Tersusunnya program dan proposal penelitian yang realistis dan
inspiratif yang mampu memobilisasi pihak terkait (stakeholders),
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5) IPB dengan kompetensi yang dimilikinya sebagai trendsetter
penelitian bidang pertanian di Indonesia.
3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja
Pengembangan pilar peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat meliputi dua fokus kebijakan, sebagaimana
diuraikan di bawah ini.
1) Pembinaan Kualitas Penelitian Khususnya Penelitian Terobosan
Bertaraf Internasional.
Kualitas penelitian akan ditingkatkan secara terus menerus
sehingga mampu menghasilkan output penelitian bernilai tinggi
baik itu berupa publikasi ilmiah, yang dipublikasi pada jurnal
nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, buku
ajar, HKI, policy brief, best practice/lessons learned, teknologi tepat
guna, modul, dll.
2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Penelitian.
Pengelolaan dan pemanfaatan hasil penelitian, memerlukan
pengembangan knowledge management untuk mensintesis
produk-produk penelitian sehingga memiliki manfaat sosial dan
ekonomi bagi pengembangan pengembangan pertanian, kelautan,
dan biosains tropika, dan masyarakat.
3) IPB saat ini telah mengelola IPB repository (http://
http://repository.ipb.ac.id), LMS (https://lms.ipb.ac.id) dan LCMS
IPB, cyber extension (http://cybex.ipb.ac.id/) serta distance
learning.
4) IPB melalui konsorsium Perguruan Tinggi untuk Indonesia Hijau
(PETUAH) sedang membangun platform Knowledge Management
Information System (KMIS). Informasi mengenai GK-PETUAH dapat
dilihat melalui tautan berikut http://petuah.or.id.
Kebijakan disusun secara khusus untuk penelitian dengan
memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki IPB, diantaranya
yaitu:

Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2016 – 2025

34

1) Keberadaan pusat-pusat penelitian (22 pusat penelitian) yang
responsif
terhadap
tuntutan
pemangku
kepentingan
(stakeholders),
2) Keberadaan empat pusat penelitian yang termasuk sebagai Pusat
Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi/PUI-PT (yaitu PSBT, PKHT, PSSP,
dan SBRC), dan dua pusat sedang dalam pembinaan sebagai PUI-PT
(PKSPL dan SEAFAST)
3) Dukungan teknologi komunikasi dan informasi yang yang
memadai, baik untuk kepentingan internal (intranet) maupun
eksternal (internet),
4) Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintahan, baik
nasional maupun daerah, lembaga non pemerintah, lembaga
penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri,
5) Perkembangan agribisnis dan agroindustri yang didukung oleh
potensi sumberdaya alam di Indonesia sangat prospektif dan
menjanjikan,
6) Pengalaman dan prestasi dalam penyelenggaraan pendidikan
tinggi multistrata dari pendidikan level sarjana, magister, dan
doktor, serta program pendidikan vokasional diploma, dan
profesional magister, dan doktor (multistrata) masih memadai,
7) Meningkatnya kebutuhan tenaga terdidik di pasar tenaga kerja
domestik dengan kompetensi dari berbagai keahlian IPB,
8) Terbangunnya network bagi IPB untuk meningkatkan kualitas dan
akses informasi ilmiah melalui pengembangan teknologi informasi,
9) Meningkatnya kebutuhan jasa konsultasi dan kepakaran yang
dimiliki IPB,
10) Meningkatnya permintaan jasa kepakaran yang dimiliki IPB,
11) Pengakuan masyarakat dan pemerintah terhadap IPB sebagai
perguruan tinggi pertanian terkemuka di Indonesia, baik sebagai
penyelenggara perguruan tinggi, penelitian dan pemberdayaan
masyarakat, memantapkan dan menciptakan keluasan kiprah
akademik, produk dan jasa IPB yang lebih besar di masa
mendatang,
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Sebagai upaya untuk mendukung seluruh kekuatan tersebut
diperlukan perbaikan kapasitas sumberdaya dan penguatan sistem
manajemen.
3.2.1. Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja
Saat ini, strategi pengembangan IPB yang telah disusun adalah untuk
tahun 2014-2018. Strategi pengembangan dalam Renstra IPB 2014–
2018 secara fungsional menunjukkan suatu bangunan strategi yang
menjadi acuan yang selanjutnya dijabarkan masing-masing menjadi
program pengembangan
dan
menjadi komitmen dalam
penyelenggaraannya pada masing-masing unit kerja di lingkungan IPB.
Bangunan strategi pengembangan IPB untuk mencapai visi IPB 2018
ditunjukkan pada Gambar 3.1.
VISI RENSTRA IPB 2014-2018
Menjadi Perguruan Tinggi Berbasis Riset
Bertaraf Internasional
dan Penggerak Prima Pengarusutamaan Pertanian
EXCELLENT REPUTATION
MUTU
PENDIDIKAN DAN
PEMBINAAN
KEMAHASISWAAN

MUTU
PENELITIAN

MUTU
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT

Peningkatan Kesejahteraan Dosen, Tenaga Kependidikan dan
Mahasiswa
Peningkatan Kapasitas dan Jejaring Kerjasama
Penguatan Keterandalan Sistem Manajemen

Gambar 3.1. Bangunan Strategi Pengembangan Mencapai Visi IPB
2015
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3.2.2. Formulasi Strategi Pengembangan
Strategi pengembangan RIP IPB disusun dengan memperhatikan hasil
self evaluation (evaluasi diri) dan SWOT diantaranya sebagai berikut:
1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas peneliti, yang diarahkan pada
kemampuan dosen dan peneliti untuk menyusun excellent
proposal dan melaksanakan kegiatan penelitian, termasuk
menguasai dan mengembangkan metodologi penelitian;
2) Mengembangkan kualitas sumberdaya penelitian diarahkan pada
peningkatan dana penelitian yang bersifat multy years untuk
meningkatkan kualitas penelitian, juga peningkatan kualitas
sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar
internasional;
3) Meningkatkan kualitas materi dan hasil penelitian yang relevan
dengan kebutuhan untuk pengembangan ilmu, pendidikan,
kepentingan praktisi, serta kepentingan masyarakat. Oleh karena
itu akan dilakukan pengembangan penelitian berbasis prioritas,
terutama seperti disajikan pada Gambar 3.2 dengan uraian sebagai
berikut:
a. Penelitian yang secara detail dapat memberikan solusi
terhadap persoalan kedaulatan dan ketahanan pangan, baik
kelangkaan bahan pangan, krisis agraria, maupun kemiskinan
petani, nelayan, peternak, dan masyarakat sekitar hutan,
b. Penelitian yang terfokus dalam menemukan solusi untuk
menjawab kebutuhan energi terbarukan berbasis sumberdaya
alam,
c. Penelitian yang mengarah kepada upaya rehabilitasi dan
konservasi sumberdaya dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan dan berkeadilan,
d. Penelitian yang mengarah kepada perbaikan kesehatan
manusia maupun hewan melalui pengembangan penelitian
bidang biomedis.
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Bidang
Kemiskinan

Sosial,
Ekonomi &
Kelembagaan

Bidang
Ekologi

Bidang
Pangan

Bidang
Energi

Teknologi &
Sains

Bidang
Biomedis

Pembangunan
Pertanian

Pembangunan
perdesaan dan wilayah

Pembangunan
Nasional

Kesejahteraan
Rakyat

Gambar 3.2. Strategi Pengembangan dalam Kerangka Konvergensi
Penelitian di IPB
3.2.2.1. RIP Bidang Pangan
a. Justifikasi utama
Salah satu ancaman serius yang dapat dihadapi Indonesia di masa
datang adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan,
khususnya beras, jagung, dan kedelai serta beberapa komoditas
strategis lainnya sebagai akibat rendahnya produksi dan produktivitas
komoditi pangan tersebut. Di sisi lain, data menunjukkan bahwa
kebutuhan pangan domestik yang cenderung meningkat dari tahun ke
tahun karena masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk dan
terjadinya peningkatan kesejahteraan serta mulai terjadinya
pergeseran pola konsumsi pangan, termasuk pangan yang tidak
diproduksi di dalam negeri atau yang volume dan nilai impornya tinggi
(terigu, susu, kedele, gula). Data produksi tahun 2011 – 2015 dan
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target tahun 2016 – 2020 untuk komoditas tanaman pangan di
Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2.
Tabel 3.1. Produksi Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2011 – 2015
Produksi ( ribu ton)
Pertumbuhan
2011
– 2015 (%)
2011 2012
2013
2014 2015*
1 Padi
65.756 69.056 71.279 70.846 75.397
6%
2 Jagung
17.643 19.387 18.511 19.008 19.612
3%
3 Kedele
851
843
779
954
963
1%
4 Kacang Tanah
691
712
701
638
605
-5%
5 Kacang Hijau
341
284
204
244
271
11%
6 Ubi Kayu
24.044 24.177 23.936 23.436 21.801
-7%
7 Ubi Jalar
2.196 2.483 2.386 2.382 2.297
-4%
Sumber: BPS, *Aram III di dalam Renstra Kementan 2010 – 2015
No.

Komoditas

Tabel 3.2. Target Produksi Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2016 –
2020
No.

Komoditas

Target Produksi (ribu ton)
2016

2017

2018

1
Padi
82.937
91.230 100.353
2
Jagung
21.573
23.731
26.104
3
Kedele
1.059
1.165
1.282
4
Kacang Tanah
666
732
805
5
Kacang Hijau
298
328
361
6
Ubi Kayu
23.981
26.379
29.017
7
Ubi Jalar
2.527
2.779
3.057
Sumber: diolah dari Renstra Kementan 2010 – 2015

2019

2020

110.389
28.714
1.410
886
397
31.919
3.363

121.428
31.585
1.551
974
436
35.111
3.699

Institut Pertanian Bogor sebagai garda terdepan dalam pembangunan
pertanian memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi
permasalahan kelangkaan pangan yang terjadi di Indonesia. Sebagai
lembaga pendidikan yang mengembangkan penelitian-penelitian di
bidang pertanian, seyogyanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan IPB
dapat memberikan dampak berupa peningkatan produksi pangan di
Indonesia. Menyikapi permasalahan nasional dan global yang sedang
berlangsung tersebut, maka diperlukan langkah-langkah kongkret yang
sistematis. Salah satu langkah penting yang akan dilakukan IPB adalah
menyusun RIP yang berkaitan dengan permasalahan pangan.
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b. Garis besar RIP
Garis besar RIP bidang pangan tahun2016-2025 dibagi dalam dua agenda
besar yaitu agenda khusus untuk mengamankan penyediaan beras dan
agenda untuk meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal
untuk meningkatkan pendapatan dan akses terhadap pangan, terutama
akses ekonomi.ketersediaan beras masih merupakan hal yang penting
dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu
pengamanan ketersediaan beras merupakan agenda nasional yang harus
dilakukan termasuk juga agenda riset yang mendukungnya.
Peta jalan untuk mengamankan ketersediaan beras dapat dijabarkan
dengan dua pra-kondisi penting, yaitu :
1) Reforma agraria dan Pemanfaatan lahan marjinal untuk peningkatan
produksi padi
2) Mengamankan lahan produksi pangan yang telah ada secara
ekonomis dan berkelanjutan.
Adapun garis besar RIP bidang pangan disajikan pada Gambar 3.3.

Pendukung Pengamanan
Penyediaan Beras
Pengembangan Tanaman
Pangan Non Padi, hortikultura,
dan perkebunan

2016- 2025

Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Padi

Pengembangan Pangan Asal
Ikan dan Ternak

Peningkatan Kualitas Pangan
untuk Pencegahan dan
Penanggulangan Masalah Gizi
Ganda Serta Diversifikasi
Pangan

Perubahan Iklim dan ketahanan
pangan

Kebijakan dan Kelembagaan
Pangan

Penelitian dan Pengembangan
“Ketahanan dan Kedaulatan Pangan”

Gambar 3.3. Garis Besar RIP Bidang Pangan
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3.2.2.2. RIP Bidang Energi

a. Justifikasi utama
Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM), atau
energi fosil umumnya, telah menghadapi tantangan paling berat saat
ini. Sekitar 65 persen kebutuhan energi final Indonesia masih
tergantung pada BBM, yang sebagian besar digunakan di sektor
transportasi. Tantangan yang dihadapi Indonesia sangat berat karena
masih tingginya ketergantungan pada minyak mentah dan BBM impor
yang sangat besar dan terus meningkat. Kebijakan subsidi yang
diterapkan telah dirasakan sangat memberatkan anggaran
pemerintah, walaupun subsidi tersebut mulai dapat dikurangi melalui
berbagai instrumen kebijakan. Kondisi ini akan sangat berpengaruh
terhadap pembangunan pertanian, termasuk perkebunan dan
perikanan, sebagai salah satu sektor pembangunan yang sangat
penting bagi perekonomian Indonesia. Pertanian, termasuk
perkebunan, peternakan dan perikanan, merupakan salah satu sektor
perekonomian yang sangat tergantung pada ketersediaan BBM
maupun energi lainnya. Dalam kaitannya dengan penyediaan energi
yang terkandung pada input pertanian, masih tampak adanya
ketidakseimbangan persaingan antara pertanian dengan nonpertanian. Pertanian dan perdesaan merupakan pasangan yang tak
terpisahkan. Hambatan terhadap pembangunan pertanian akan
berdampak pada pembangunan perdesaan, dan sebaliknya.
Rendahnya asupan energi di bidang pertanian juga diikuti oleh
rendahnya tingkat konsumsi energi rumahtangga perdesaan.
Berbagai persoalan energi yang diungkapkan di atas telah
mempengaruhi kondisi makro ekonomi Indonesia karena begitu
banyak sektor yang sangat bergantung kepada energi. Solusi jangka
panjang antara lain adalah dengan memproduksi energi alternatif
dengan menggunakan sumberdaya alam yang tersedia di negeri ini
seperti mengembangkan energi dari surya, energi dari angin, dan lain
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sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan sasaran bauran energi primer
nasional 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun
2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (Gambar 3.4). Tentu saja
pengembangan energi alternatif ini ditempuh dengan cara yang bijak
sehingga tidak menimbulkan kontraproduktif antara kepentingan
energi dan pangan. Disinilah peran IPB sangat diperlukan dalam
meningkatkan pemanfaatan berbagai sumberdaya alam ada terutama
yang bersifat mengalir (flow) untuk menciptakan sumber energi yang
berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang akan dilakukan IPB
adalah menyusun RIP bidang energi.

Sumber: Outlook Energi Indonesia 2016

Gambar 3.4. Proyeksi Bauran Energi Primer 2014-2050
b. Garis besar RIP
Garis besar RIP bidang energi tahun 2016-2025 merupakan susunan
prioritas penelitian yang telah diidentifikasi oleh perwakilan dari
berbagai departemen dan pusat penelitian di IPB. Prioritas agenda
riset energi IPB dikelompokkan menjadi dua yang didasarkan pada
posisi pertanian sebagai konsumen maupun produsen energi.
Kelompok pertama adalah Perencanaan Energi Pertanian, sedangkan
kelopmpok kedua adalah Pengembangan Bioenergi.

Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2016 – 2025

42

c. Keterkaitan Energi dengan Pertanian:
Keterkaitan energi dengan pertanian dapat dijabarkan dengan
sederhana, yaitu:
1. Pertanian sebagai pengguna energi (energy consumer)
2. Pertanian sebagai penghasil energi (energy producer)
Adapun garis besar RIP bidang energi disajikan pada Gambar 3.5.
optimalisasi energi di pertanian

Pengembangan Teknologi
Proses

Perencanaan Energi Pertanian
dan energi produksi

Pengembangan Biosurfaktan
Untuk Meningkatkan Produksi
Minyak Bumi

2016 - 2025

Penyediaan Bahan Baku
Biomassa

Manajemen Rantai Pasokan
Dan Sustainability

LCA untuk produksi dan
pemanfaatan energi

Integrasi energi ke sistem
pertanian yang keberlanjutan

Penelitian dan Pengembangan
“Ketahanan Energi”

Gambar 3.5. Garis Besar RIP Bidang Energi
3.2.2.3. RIP Bidang Ekologi
a. Justifikasi utama
Universitas Adelaide - Australia telah mempublikasikan hasil penelitian
terkait lingkungan, dimana Indonesia menempati urutan keempat
negara paling berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di muka
bumi dibawah Brazil, Amerika Serikat, dan China. Ada tujuh indikator
yang digunakan untuk mengukur degradasi lingkungan, yakni
penggundulan hutan, pemakaian pupuk kimia, polusi air, emisi karbon,

Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2016 – 2025

43

penangkapan ikan, dan ancaman spesies tumbuhan dan hewan, serta
peralihan lahan hijau menjadi lahan komersial seperti mal atau pusat
perdagangan, dan juga perkebunan (Vivanews.com, 2010).
Pembelajaran penting dari proses pembangunan yang berlangsung
selama ini menunjukkan bahwa penanganan isu lingkungan dan
kesejahteraan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Panel ahli yang
bergabung dalam Millenium Ecosystem Assessment menegaskan hal
inidimana kelestarian fungsi ekologi sebagai sistem penyangga
kehidupan mutlak menjadi prasyarat bagi upaya peningkatan
kesejahteraan, termasuk penanggulangan kemiskinan. Kelestarian
fungsi ekologi tidak mungkin terlepas dari konteks sosial ekonomi dan
budaya di sekitarnya.
Krisis ekologi yang terjadi tidak pernah berdiri sendiri atau independen
terhadap faktor-faktor lain. Krisis ekologi tak hanya terkait dengan
kemiskinan tetapi juga dengan krisis pangan, dan energi. Sehingga
mengatasi krisis ekologi di Indonesia tidak semata untuk menahan laju
kerusakan dan pencemaran lingkungan, tetapi juga untuk mendorong
terwujudnya pembangunan pertanian dan pedesaan yang berkeadilan,
berkedaulatan dan berkelanjutan. Beranjak pada pandangan ini krisis
ekologi nyata tak dapat diatasi hanya dengan bersandar pada
paradigma ilmu pengetahuan yang bersifat teknokratik (reduksionispositivistik), melainkan juga harus bersandar pada paradigma ekologi
yang bersifat holistik-konstruktivistik. Menyandingkan paradigma
positivistik dan paradigma ekologi, berarti pula memadukan ilmu
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para peneliti di IPB
untuk mengatasi krisis ekologi. Perpaduan paradigma ilmu
pengetahuan ini menghasilkan gagasan-gagasan untuk mengatasi krisis
ekologi yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah, komunitas
petani, pengusaha, industriawan, pers, politisi, ilmuwan dan peneliti,
serta masyarakat luas.
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b. Garis besar RIP
Terkait penelitian ekologi di IPB,terdapat dua karakter utama yang
diperoleh dari hasil pemetaan tersebut, yaitu:
Pertama, penelitian ekologi yang selama ini berlangsung di IPB tidak
hanya terfokus pada penelitian dasar ekologi-biologi konvensional,
tetapi juga mencakup bagaimana sistem sosial melakukan adaptasi,
mitigasi dan kontrol terhadap perubahan ekosistem di sekitarnya.
Kedua, mengingat krisis ekologi pada dasarnya tidak pernah berdiri
sendiri atau independen terhadap faktor-faktor lain khususnya krisis
pangan, energi dan kemiskinan, maka penanggulangan dan
pengendalian krisis ekologi di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk
mengerem laju kerusakan dan pencemaran lingkungan tetapi juga
untuk mendorong terwujudnya pembangunan pertanian dan
pedesaan yang berkeadilan, berkedaulatan dan berkelanjutan. Dalam
konteks ini maka RIP IPB selain perlu memuat penelitian-penelitian
konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity conservation) dan
modernisasi ekologi (memperbaiki adaptasi manusia dan lingkungan
dengan tulang punggung pada inovasi teknologi), juga akan
mengembangkan kajian-kajian atau studi yang berkaitan dengan ecojustice dan eco-populism.

Adaptasi & Mitigasi Sistem
Sosial Terhadap Perubahan
Lingkungan

Inovasi Teknologi

2016 - 2025

Kerentanan dan Daya Hidup
Spesies, Serta Konservasi
Ekosistem

Manajemen, Kelembagaan &
Governance

Kebijakan untuk Menjamin
Keberlanjutan

Konservasi Spesies dan
Pemuliaan/Perakitan Varietas

Penelitian dan Pengembangan
“Antisipasi Krisis Ekologi”

Gambar 3.6. Garis Besar RIP Bidang Ekologi
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3.2.2.4. RIP Bidang Penanggulangan Kemiskinan
a. Justifikasi utama
Belajar dari berbagai pengalaman terdahulu, maka akan dirumuskan
beberapa langkah strategis upaya pemberantasan/penanggulangan
kemiskinan yang dari sana diikhtiarkan untuk menjadi tindakan
operasional program anti-kemiskinan. Beberapa langkah strategis itu
adalah:
1) Masalah kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hari ini
jauh lebih kompleks dari masa-masa yang lalu. Tiga pendekatan
besar yang selama ini diyakini kebenarannya dalam menyelesaikan
persoalan kemiskinan, yaitu donasi-teknokratistik, pendekatan
pertumbuhan ekonomi, pendekatan lokalistik, kesemuanya
memiliki kritik yang sulit dihindari.
2) Sekalipun demikian, dikarenakan kemiskinan saat ini telah
memasuki ”fase paling sulit” dan sangat lokal sifatnya, maka
pendekatan mikro, spesifik lokal, hingga spesifik rumahtangga
dipandang cara yang paling masuk akal bila dibandingkan ketiga
cara
lainnya.
Program
pemberantasan/penanggulangan
kemiskinan yang dikenakan kepada kelompok sasaran, disesuaikan
dengan derajat dan spektrum masalah yang dihadapinya.
Karenanya, pendekatan ala generik sudah tidak dapat digunakan
lagi.
3) Penanganan masalah kemiskinan, seandainya pun memerlukan
dukungan berupa instrumen kebijakan makro yang diberlakukan di
tingkat regional atau nasional, maka rumusan kebijakan tersebut
harus dilaksanakan secara hati-hati. Pendekatan donasi dan
pendekatan pertumbuhan ekonomi via liberalisme ekonomi yang
(dikenal sebagai) tidak bertanggung jawab dan netral terhadap
persoalan kemiskinan, akan dipikirkan ulang. Kalaupun harus
terjadi haruslah selektif. Ekspansi ekonomi usaha skala besar
(seperti perushaan retail skala raksasa ke pedesaan) dipandang
akan mematikan UKM skala lokal. Hal itu dikarenakan
tetesan/trickle down effect dan keterkaitan/linkages yang diyakini
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4)

5)

6)

7)

oleh penganut paham pertumbuhan ekonomi dan liberalisme,
tidak terbukti secara meyakinkan.
Strategi kemitraan antara usaha ekonomi yang dikembangkan oleh
kaum miskin dan usaha besar didorong untuk dikembangkan di
tingkat lokal. Bersamaan dengan itu advokasi ekonomi terhadap
kaum miskin dilakukan secara seksama.
Pemberantasan kemiskinan memasuki wilayah epistemologi baru,
yaitu berwawasan ekosistem. Dalam “wawasan ekologisme”
semangat yang ditumbuhkan adalah penyelamatan biosfer
kawasan. Dimensi lingkungan dan ekosistem (dalam arti sangat
luas hingga menyentuh persoalan pangan, ruang, energi, dan air)
mendapatkan porsi yang mencukupi dalam pemberantasan
kemiskinan. Kemiskinan pada tataran ini dipandang sebagai bagian
dari krisis ekologi kawasan.
Faktor penduduk atau sosio-demografi selama ini dianggap tidak
memiliki pengaruh penting terhadap kemiskinan. Faktanya, semua
persoalan kemiskinan dan tekanan ekologi datang dari
pertambahan jumlah penduduk yang berlangsung sangat cepat.
Oleh karena itu mengatasi masalah kemiskinan harus dimulai dari
isyu kependudukan.
Pendekatan dari ranah ekonomi untuk pemberantasan kemiskinan
tetap diperlukan. Orientasi utamanya adalah memberikan sumber
nafkah bagi orang miskin dan keluarganya secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang diambil di tingkat
pusat akan mempertimbangkan keterkaitannya dengan sistem
nafkah di tingkat lokal (micro-macro link of rural livelihood and
macro economic policies).

b. Garis Besar RIP
Garis besar RIP bidang penanggulangan kemiskinan tahun 2012-2025
merupakan susunan prioritas penelitian yang telah diidentifikasi,
dimana pemberantasan kemiskinan ke depan tidak boleh hanya
dijalankan di ranah ekonomi semata-mata, melainkan harus
dikombinasikan dengan tindakan di ranah ekologi dan kependudukan.
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Hanya dengan cara demikian, pemberantasan kemiskinan dapat
dilakukan dalam rangka penyelamatan biosfer/ekosistem atau sistem
ekologi kawasan (lokal/regional/makro). Arahan garis besar RIP bidang
penanggulan kemiskinan disajikan pada Gambar 3.7.
Sistem Penghidupan Pedesaan

Pnelitian dan Pengembangan
Teknologi
Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dan Finansial

2016 - 2025

Pengelolaan Sumberdaya Alam
(Akses DanKontrol)

Penelitian Pengembangan
Sumberdaya Manusia

Penanggulangan Kemiskinan
Akibat Bencana

Sosial Budaya

Pnelitian dan Pengembangan
“Penanggulangan Kemsikinan”

Gambar 3.7. Garis Besar RIP Bidang Penanggulangan Kemiskinan
3.2.2.5. RIP Bidang Biomedis
a. Jutifikasi utama
Terwujudnya manusia Indonesia yang sehat seutuhnya merupakan
prasyarat bagi terpenuhinya hak dan kewajiban rakyat Indonesia
dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Untuk itu upaya untuk mengatasi masalah kesehatan
secara komprehensif, merata, bermutu, dan berkesinambungan
sangat penting untuk dilakukan pada setiap usia dan lapisan
masyarakat Indonesia.
Lingkungan strategis. Keunikan masalah kesehatan di Indonesia tidak
dapat dilepaskan dari lingkungan strategis Indonesia. Yakni lingkungan
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strategis sebagai negara multi-etnik kepulauan tropika dengan
keanekaragaman hayati yang tinggi, jumlah penduduk yang besar
(pada tahun 2010 tercatat 241.182.182 jiwa), maupun tingkat sosial
ekonomi yang belum merata. Berangkat dari kondisi ini kita juga
melihat bentuk kebiasaan masyarakat yang beragam, interaksi dengan
masyakat dunia yang tinggi, serta besarnya pengaruh pemanasan
global dalam setiap kehidupan di dalamnya. Kondisi ini menimbulkan
masalah penyakit yang tidak ada putusnya dan memerlukan strategis
pemecahan yang melibatkan semua komponen yang berada di
dalamnya.
Situasi penyakit. Situasi penyakit di Indonesia secara garis besar
digolongkan menjadi penyakit infeksius dan penyakit non-infeksius.
Hal ini antara lain dipengaruhi oleh gaya hidup, tingkat sosial-ekonomi,
serta tingkat kesadaran terhadap ancaman cemaran yang bersifat
biologis, fisik, dan kimiawi. Kondisi ini kemudian menimbulkan
berbagai macam sindrom yang berkaitan dengan masalah gizi,
masalah kesehatan reproduksi, dan masalah kesehatan masyarakat
yang meluas. Kompleksitas masalah kesehatan di Indonesia memiliki
tipologi yang berbeda antara masyarakat perkotaan dan masyarakat
perdesaan. Jika di perkotaan masalah kesehatan didominasi dengan
masalah kelebihan nutrisi yang berakibat terjadinya sindrum
kegemukan, sedangkan di perdesaan didominasi dengan masalah gizi
buruk, terutama pada balita (17.9%, Reskesda 2010). Adapun penyakit
hewan dengan prevalensi tertinggi adalah berkaitan dengan jenis
spesies hewan tersebut. Misalnya pada unggas prevalensi yang tinggi
adalah penyakit flu burung (avian influenza), tetelo (new castle
diseases), penyakit respirasi kronis (chronic respiratory diseases), dan
gomboro. Demikian juga pada ternak perah prevelensi tertinggi adalah
penyakit yang berkaitan dengan rendahnya pengelolaan biosekuriti
dan pengelolaan nutrisi yang mengimbas pada periode transisi biologis
sapi, sehingga muncul masalah reproduksi, mastitis, laminitis, dan
penyakit metabolisme.
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Globalisasi. Perkembangan pengaruh globalisasi pada kehidupan
sosial pada tahun 2010 tercermin dengan peningkatan perkawinan
pada usia muda, dan hanya 55.86% usia reproduktif yang mengikuti
program keluarga berencana (KB). Sementara itu jumlah kumulatif
kasus AIDS mencapai 29.879 jiwa. Pengaruh globalisasi juga terlihat
pada pola konsumsi dengan terjadinya obesitas yang ditandai dengan
peningatan bobot badan lebih 10% dan gendut (obese ) 11.7%,
terutama pada wanita.
Pola hidup. Pengaruh perubahan pola kehidupan masyarakat dan
ancaman penyakit infeksius diantaranya tercermin dari hasil analisis
prevalensi penyakit oleh RISKEDA pada tahun 2007. Diantaranya
adalah angka penyakit sendi 30,3%, tumor/kanker 0.4%, dan Asma
4.0%. Diabetes Melitus berdasarkan keluhan 1,1%, berdasarkan hasil
pengukuran gula darah pada penduduk perkotaan usia lebih dari 15
tahun 5,7 dan yang menunjukkan Toleransi Glukosa Terganggu 10,2%.
Adapun angka hipertensi usia lebih dari 18 Tahun 29.8%, Stroke 0,8%,
penyakit Jantung 7.2% dan kematian akibat penyakit kardiovaskuler
(penyakit jantung, hipertensi dan stroke) mencapai 31.9%.
Pemanasan global. Dampak dari pemanasan global dan perencanaan
pembangunan yang kurang memperhatikan keharmonisan lingkungan
menyebabkan pada tahun 2010 terjadi kasus baru Malaria sebesar
22.9%. Road map pengendalian Malaria akan dijalankan, terutama
kegiatan eliminasi Malaria di DKI, Bali, Batam (tahun 2010), Jawa,
Aceh, Kepri (tahun 2015), Sumatera, NTB, Kalimantan & Sulawesi
(tahun. 2020), serta Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Maluku Utara
(tahun 2030). Selain mengimbas pada kehidupan manusia, pemanasan
global juga mengimbas pada kehidupan hewan. Misalnya pada hewan
ternak, terjadi penurunan kemampuan produksi dan produktivitas
peternakan. Pemanasan global juga mengakibatkan daya survival dan
daya reproduksi satwa liar menjadi rendah. Penyakit hewan juga
mengalami perubahan, misalnya penyakit protozoa dan parasit
diantaranya menjadi lebih patogen.
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Zoonosis. Berdasarkan profil data kesehatan 2011, dilaporkan bahwa
kasus penyakit bersumber dari binatang meningkat: leptospirosis dari
358 kasus pada tahun 2010 menjadi 857 kasus pada 2011 dan Antraks
sebanyak 31 kasus pada tahun 2010 dan 41 kasus pada 2011. Adapun
penyakit Rabies akibat gigitan anjing gila mencapai lebih dari 500
kasus pada tahun 2011. Pada saat ini Pemerintah juga membuat daftar
penyakit hewan menular strategis dan juga bersifat menular pada
manusia, antara lain rabies, antraks, flu burung, cholera babi dan
brucelosis.
Contoh paparan masalah penyakit di Indonesia sebagaimana tersebut
di atas mengindikasikan bahwa selain upaya peningkatan cakupan,
mutu, dan distribusi pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, akan
dilakukan penelitian biomedis, sehingga akar masalah berikut faktorfaktor yang menyertainya dapat diatasi.
Fakultas Kedokteran Hewan IPB telah banyak melakukan kegiatan
penelitian biomedis yang lebih bersifat preklinis dan berbasis
sumberdaya, sedangkan yang bersifat klinis dilakukan dengan
melakukan kerjasama maupun melalui penelitian kemitraan.
Penelitian preklinis ini didominasi dengan penelitian yang bersifat invitro, in-vivo, dan biofarmaka. Penelitian biofarmaka pada umumnya
diarahkan untuk melakukan bioprospecting terhadap sumberdaya
alam hayati yang dieksporasi sebagai obat masa depan atau sebagai
makanan kesehatan. Penelitian in-vitro pada umumnya diarahkan
untuk menguji keamanan dan toksisitas zat khasiat. Adapun penelitian
in-vivo pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan hewan
model untuk meneliti penyakit infeksius dan penyakit non-infeksius.
Pengembangan hewan model ini dapat berasal dari hewan peliharaan
dan satwa liar plasma nutfah Indonesia yang terlebih dahulu
ditransformasikan menjadi hewan laboratorium, baru kemudian
menjadi hewan model. Hal ini dimungkinkan karena didukung oleh
banyaknya fasilitas sarana dan prasarana yang canggih yang tersebar
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di unit-unit kerja di lingkungan IPB. Dengan kekuatan SDM dan fasilitas
yang ada di IPB terkait biodiversitas, pangan, gizi, kesehatan hewan,
serta kedokteran hewan laboratorium, maka penelitian biomedis
dijadikan sebagai salah satu agenda pada RIP IPB.
b. Garis besar Rencana Induk Penelitian Biomedis
Adapun garis besar RIP bidang Biomedis disajikan pada Gambar 3.8.
Garis besar RIP bidang biomedis tahun 2016-2025 disusun berdasarkan
analisis kompetensi IPB serta track record penelitian terkait biomedis.
RIP ini meliputi:
1. Agenda riset menuju keunggulan industri biofarmaka Indonesia.
a) Pengembangan konservasi dan domestikasi sumberdaya hayati
Indonesia yang berkhasiat obat berbasis bio-cultural-diversity,
etno-biomedisin, dan tipologi ekosistem alam, baik terestrial
maupun ekosistem perairan.
b) Pengembangan Good Agricultural (GAP) and Collection
Practices (GACP) bahan baku bahan obat alami.
c) Pengembangan standarisasi bahan baku dan produk bahan
obat alami.
d) Identifikasi senyawa aktif dan mekanisme kerja formula dan
senyawa novel serta sintesisnya.
e) Pengembangan produk untuk kesehatan, kebugaran,
kosmetika, dan keamanan pangan asal hewan.
f) Pemuliaan tanaman berkhasiat obat untuk meningkatkan
kandungan bioaktif dan biomassa.
2. Agenda riset menuju keunggulan teknologi kedokteran.
a) Pengembangan metode, diagnostik kit, dan bahan biologis
untuk penyakit manusia dan hewan.
b) Pengembangan implan medis berbahan logam terserap tubuh.
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3. Agenda riset menuju keunggulan studi biomedis pre-klinis
berbasis sumberdaya Indonesia.
a) Pengembangan hewan model unggul untuk penyakit manusia
berbasis sumberdaya hewan Indonesia.
b) Pengembangan hewan model untuk penyakit manusia berbasis
kasus penyakit hewan.
4. Agenda riset menuju keunggulan studi biomedis klinis berbasis
kemitraan.
a) Pemanfaatan bioaktif sebagai bahan obat alami melalui
pendekatan uji klinis.
b) Kajian sosio-ekonomi pengembangan biofarmaka Indonesia.
c) Kajian diseminasi produk penelitian biomedis.
d) Kontekstualitas prioritas penelitian
Biofarmaka untuk penyakit
infeksius hewan

Biofarmaka untuk
Penyakit non-infeksius
Manusia

2016 - 2025

Biofarmaka untuk
Penyakit Infeksius
Manusia

Biofarmaka untuk Penyakit
non-infeksius Hewan

Diseminasi produk/
adopsi teknologi biomedis
Pnelitian dan Pengembangan
“Kualitas Hidup dan Kehidupan
Manusia”

Gambar 3.8. Garis besar RIP bidang Biomedis
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BAB IV. SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN
INDIKATOR KINERJA
4.1.

Rumusan Program Bidang Penelitian dan Indikator Capaian

Misi IPB jangka panjang, yang kemudian dijabarkan dalam Misi antara
selama periode implementasi Renstra IPB Tahun 2014-2018, yaitu
diantaranya “Melaksanakan riset untuk pengembangan IPTEKS yang
bermanfaat bagi masyarakat agraris dan bahari”. Dalam menjalankan
Misi tersebut IPB memerlukan strategi pengembangan IPB 2014-2018
yang terdiri atas 6 (enam) pilar, salah satunya adalah bidang penelitian
yaitu pilar peningkatan mutu penelitian dan inovasi IPTEKS.
IPB sebagai Perguruan Tinggi yang mendedikasikan diri di bidang
pertanian, telah banyak melaksanakan kegiatan penelitian bidang
pertanian dan penerapannya pada masyarakat. Agenda Penelitaian IPB
terfokus pada bidang pangan, energi, ekologi, penanggulangan
kemiskinan dan biomedis, dimana kelima bidang riset ini saling terkait
satu dengan lainnya. Sesuai dengan mandat dan kompetensi IPB, maka
pengembangan lima aspek tersebut berpangkal pada “Pemanfaatan
energi surya secara efisien dan berkelanjutan bagi kesejahteraan
manusia”. Biomassa sebagai output langsung dari sistem produksi
pertanian saat ini memegang peranan penting tidak hanya untuk
memproduksi pangan dan pakan tetapi juga memproduksi bahan
kimia dan obat-obatan dan yang lebih penting lagi adalah sebagai
sumber energi. Bahan organik juga dapat menjadi sumber mineral
ataupun penghasil CO2 untuk fotosintesis, sehingga pemanfaatan
bahan organik untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu dikemas
dalam kerangka pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) dan
sumberdaya untuk masa depan (resource for the future), Gambar 4.1.
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Gambar 4.1. Pertanian dalam Kerangka Resource for the Future
4.2. Topik Penelitian
Sejalan dengan pengembangan kerangka konvergensi penelitian di IPB,
maka kebijakan penelitian oleh IPB diarahkan pada bidang prioritas,
yaitu pangan energi, ekologi, penanggulangan kemiskinan, dan
biomedis.
Topik penelitian dalam kerangka pemanfaatan energi surya secara
efisien dan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia bertujuan untuk
peningkatan produksi dan nilai tambah serta kemudahan akses
terhadap pangan, energi, pelayanan kesehatan serta jasa lingkungan
secara berkeadilan, berkedaulatan dan berkelanjutan bagi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. IPB memiliki
pengalaman dan kompetensi yang sangat tinggi untuk
mengembangkan topik penelitian tersebut diatas. Dari hasil capaian
kegiatan penelitian kompetitif IPB tahun 2013-2015 diperoleh data
terkait jumlah penelitian berdasarkan agenda riset pangan, energi,
ekologi, lingkungan, penanggulangan kemiskinan, dan biomedis
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seperti disajikan pada Gambar 4.2 – 4.3.
Data capaian kegiatan penelitian kompetitif tahun 2015 bidang pangan
terlihat paling dominan (42%) diikuti bidang biomedis (26%), dan
bidang lainnya yaitu berturut-turut bidang ekologi (17%), bidang
penanggulangan kemiskinan (11%), dan bidang energ (4%). Profil
penelitian IPB berdasarkan agenda riset IPB dari tahun ke tahun
memiliki gambaran yang serupa, walaupun jumlah total judul bisa saja
berbeda dalam setiap tahunnya. Jumlah judul penelitian setiap tahun
sangat tergantung pada banyak faktor terutama kondisi dan dinamika
kebijakan nasional terkait administratif dan keuangan. Namun
demikian dari data yang ada, terlihat bahwah IPB telah menunjukkan
komitmen yang tinggi dalam mengawal dan menjalankan agenda riset
untuk kepentingan bangsa.

Gambar 4.2. Perkembangan Jumlah Penelitian kompetitif IPB
Berdasarkan Agenda Riset IPB (2013-2015)
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n = 546 judul
tahun 2013

n = 380 judul
tahun 2014

Gambar 4.3. Persentase (%) Jumlah Penelitian kompetitif IPB
Berdasarkan Agenda Riset IPB (2013-2015)
Kegiatan penelitian IPB dengan fokus agenda riset seperti tersebut
diatas dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari
berbagai sumber pendanaan yang ada. Pada Gambar 4.4. terlihat
bahwa jumlah judul penelitian kerjasama yang dikelola oleh LPPM IPB
dari tahun 2011-2015, dilakukan melalui program kerjasama dari
berbagai sumber dana (mitra) terus mengalami peningkatan tiap
tahunnya. Sedangkan kegiatan penelitian IPB dengan sumber
pendanaan berasal dari DIKTI, DEPTAN, KMNRT, Kemenkeu (LPDP),
dan Badan Pengelola Dana Penelitian Kelapa Sawit (BPDPKS), terlihat
jumlah judul penelitian dengan pendanaan DIKTI merupakan yang
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terbanyak, yaitu 491 judul penelitian pada tahun 2013, terlihat di
Gambar 4.5.

Gambar 4.4. Jumlah Penelitian Kerjasama yang Dikelola Oleh LPPM
IPB dari tahun 2011-2015

Gambar 4.5. Jumlah Penelitian Kompetitif IPB berdasarkan Sumber
Pendanaannya
Kegiatan penelitian IPB harus mampu menyumbangkan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat
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ilmiah di tingkat nasional maupun internasional. Gambar 4.6
menunjukkan peta sumbangsih IPB dalam setiap agenda riset dalam
pengembangan IPTEK di tingkat nasional maupun internasional. Data
tersebut memperlihatkan bahwa subyek area pada publikasi nasional
terbesar selama 2010-2015 berturut-turut terdapat di sektor
pertanian (50%), ekologi (16%) dan kemiskinan (13%). Sedangkan pada
publikasi internasional subyek area terbesar adalah di sektor pertanian
(42%), ekologi (21%) dan sektor lainnya (15%).

Internasional (scopus)

Nasional

Gambar 4.6. Peta Publikasi Nasional dan Internasional IPB Berdasarkan
Agenda Riset 2010-2015
Disamping hasil penelitian berdampak pada pengembangan IPTEK
dalam bentuk publikasi, IPB juga menunjukkan prestasinya sebagai
perguruan tinggi yang mampu menghasilkan inovasi prospektif
tertinggi di Indonesia. Jumlah inovasi IPB dari tahun ke tahun (20082015) meningkat terus seperti terlihat pada Gambar 4.7, dengan
prosentase terbesar pada inovasi bidang pangan (40%) dan biomedis
(26%), yang diikuti bidang lain (18%), material maju (8%), energi (5%),
dan teknik ilmu komputer, TIK (3%), seperti pada Gambar 4.8.
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Gambar 4.7. Peningkatan Inovasi hasil penelitian IPB Setiap Tahun dari
2008 2015

Gambar 4.8. Presentase Bidang Inovasi IPB dalam 100 Plus Inovasi
Indonesia Paling Prospektif Tahun 2008 - 2015
4.3. Penelitian Unggulan Level Institusi
Berdasarkan skema kegiatan penelitian, kegiatan penelitian dapat
berupa penelitian unggulan kompetetif, penelitian mandat institusi,
dan penelitian kerjasama dengan pihak lain di dalam maupun luar
negeri. Penelitian unggulan kompetitif merupakan penelitian unggulan
yang sistem seleksinya dilakukan secara terpusat ataupun
terdesentralisasi di IPB dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan
oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti-RI.
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Sebagian besar penelitian yang ada selama ini dari sumber pendanaan
dalam negeri, masih bersifat kompetitif, misalnya dari Kementerian
Pertanian (KKP3N), Kementeriaun Keuangan (LPDP), Badan Pengelola
Dana Penelitian Kelapa Sawit-BPDPKS, dan lain-lain.
IPB sejak tahun 2014 telah mengembangkan penelitian institusi (PI).
Berdasarkan hasil MUSRENBANG-IPB Tahun 2013, maka IPB
menetapkan 10 tema Penelitian Institusi (PI) unggulan. Penelitian
institusi merupakan penelitian aksi yang dilakukan pada tingkat
institusi (IPB) dan terkoordinasi secara institusional, bersifat
kolaboratif, integratif, tematik, dan aplikatif yang berorientasi pada
kebutuhan strategis nasional sebagai upaya penyelesaian
permasalahan dan peningkatan daya saing bangsa, di bidang
pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Sepuluh (10) tema PI-IPB
berlangsung sampai saat ini (2016) dan terus akan dikembangkan
melalui proses continues improvement, Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Tema Penelitian Institusi IPB
No.
Tema Penelitian
1 Peningkatan sistem kemandirian pangan berbasis kedelai
2 Peningkatan sistem produksi dan keamanan pangan berbasis
ruminansia
3 Peningkatan sistem produksi dan logistik padi nasional
4 Pengembangan teknologi produksi dan pengelolaan sumberdaya
perairan (air tawar dan laut)
5 Pemanfaatan biomasa dan limbahnya untuk memproduksi advance
biofuel mendukung kemandirian energi nasional
6 Pengembangan biomaterial untuk peningkatan produksi energi
konvensional dan efisiensi penggunaannya
7 Pengembangan sistem pertanian adaptif perubahan iklim dan
kondisi lingkungan lokal
8 Reforma agraria dan penguatan kapasitas masyarakat untuk
pengentasan kemiskinan dan kemandirian pangan
9 Peningkatan sistem penanggulangan dan pengendalian penyakit
menular dan zoonosis
10 Pengembangan produk biomedis penyakit degeneratif
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Terkait dengan upaya membantu mengatasi permasalahan bangsa dan
peningkatan daya saing, maka Penelitian Institusi ini diarahkan pada
dua bentuk penelitian, yaitu:
1. Penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah (solutif),
yaitu suatu kegiatan penelitian lapang dengan menerapkan hasil
penelitian IPB selama ini yang paling relevan di lokasi tertentu.
Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam periode tertentu maksimal
empat tahun dan di akhir penelitian harus memberikan hasil yang
signifikan, tersistem, dan dapat dimultiplikasi di lokasi lain.
2. Penelitian yang berorientasi pada inovasi produk dari pemanfaatan
sumberdaya lokal, yaitu suatu kegiatan penelitian yang hasil
akhirnya dapat diimplementasikan untuk menghasilkan nilai
tambah atau produk tertentu di masyarakat.
Dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian, IPB berupaya
mengalokasikan dana yang memadai sehingga sesuai kebutuhan agar
penyelenggaraan kegiatan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan
baik untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan IPB.
Pendanaan kegiatan penelitian dapat bersumber dari APBN/APBD,
dana masyarakat, kerjasama dengan mitra, serta sumber lain yang sah.
Mekanisme pengelolaan dana kegiatan penelitian mengacu kepada
ketentuan yang berlaku pada IPB dan/atau ketentuan lain yang
dipersyaratkan dalam peraturan lainnya.
Pengalokasian dana kegiatan penelitian secara keseluruhan ditetapkan
melalui mekanisme perencanaan dan pengembangan IPB dengan
mempertimbangkan usulan kegiatan, capaian kinerja, dan
ketersediaan dana. Standar mutu pendanaan untuk kegiatan
penelitian mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
ditetapkan dalam buku Standar Mutu Penelitian IPB. Besarnya dana
penelitian ditetapkan setiap tahunnya dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA), IPB.

Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2016 – 2025

62

Kebutuhan dana penelitian meliputi:
(1) Dana pengelolaan penelitian : Penggunaan dana pengelolaan
penelitian ditujukan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan
pelaksanaan kegiatan penelitian, yang meliputi pembiayaan
untuk seleksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi
hasil-hasil kegiatan penelitian;
(2) Dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian: Dana
peningkatan kapasitas pelaksana penelitian disediakan untuk
membiayai upaya-upaya peningkatan kapasitas dan
kompetensi pelaksana kegiatan penelitian;
(3) Dana penyelenggaraan penelitian: Dana pelaksanaan kegiatan
penelitian adalah dana yang dialokasikan langsung untuk
melaksanakan penelitian;
(4) Dana kerjasama penelitian: Sementara itu, dana kerjasama
penelitian
adalah
dana
yang
diperoleh
untuk
menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berasal dari
institusi mitra.
Untuk memenuhi kebutuhan dana penelitian, IPB menetapkan suatu
kebijakan penganggaran penelitian baik menyangkut besaran
(proporsi) maupun sumber dana sesuai dengan visi, misi, dan tujuan,
serta target kinerja penelitian. Khusus untuk perencanaan dana
kerjasama penelitian, besarnya dana kerjasama penelitian bersifat
indikatif karena bergantung kepada ketersediaan dana dari institusi
mitra.
Mensikapi arah pengembangan dan kebijakan penyelenggaraan
penelitian IPB, maka pengembangan pertanian perlu diarahkan agar
berimbang dalam menggunakan sumberdaya alam dan lingkungan.
Terkait dengan permasalahan nasional, konsumsi air untuk kegiatan
pertanian sangat besar (90 %), karena itu perlu dicari terobosan sistem
produksi yang hemat air. Secara bersamaan, pertanian juga
memerlukan lahan yang sering diperoleh dengan membuka hutan atau
daerah resapan sehingga berakibat pada semakin rendahnya kapasitas
serap tanah.
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Keseimbangan juga perlu dicapai dalam hal pengembangan bioenergi
dan produksi pangan. Terobosan penelitian yang dapat
mengoptimalkan pemanfaatan biomassa untuk produksi energi
dengan dampak positif pada peningkatan produksi dan akses terhadap
pangan harus diupayakan. Kecukupan energi diharapkan mampu
meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan peningkatan
pendapatan masyarakat.
Produksi pangan tidak bisa dilepaskan dari penelitian tentang
kesehatan dan biomedis untuk menghasilkan pangan sehat dan
bergizi, produk herbal dan obat-obatan. Dalam ranah pertanian dapat
juga dikembangkan penelitian terkait biofarmaka dan pengendalian
penyakit zoonosis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup
sumber daya manusia Indonesia.
Seperti terlihat dalam Gambar 4.9, Kerangka Pemikiran untuk
Konvergensi Penelitian dalam Kerangka “Pemanfaatan Energi Surya
secara Efisien dan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Manusia” perlu
dibangun dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas hasil
penelitian dengan cara mengoptimalisasi sumberdaya yang ada di IPB.
Rekayasa teknologi dan kelembagaan diperlukan untuk menjadikan
ketersediaan dan akses pangan dan energi menjadi modal dasar bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan
peningkatan nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Rekayasa
teknologi antara lain meliputi teknologi produksi dan distribusi pangan
dan energi, pengolahan untuk meningkatkan nilai gizi dan memberi
nilai tambah produk, dan pencegahan penyakit. Rekayasa
kelembagaan antara lain meliputi pengembangan kelompok/klaster
usaha, skema pembiayaan, penyuluhan/ pendampingan, dan
konservasi sumberdaya alam dan lingkungan, serta pengembangan
infrastruktur ekonomi.
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Sumber Daya Alam

Ekologi
Pangan

Energi

Biomasa,Limbah,
By-product

Biomedis

Penanggulangan Kemiskinan

Rekayasa
Teknologi
-

Produksi
Distribusi
Nilai Tambah
Nilai Gizi
Pencegahan
Penyakit

Peningkatan Ketersediaan dan
Akses Terhadap Pangan, Energi,
pelayanan kesehatan,
perumahan, jasa lingkungan dll

Rekayasa
Kelembagaan

Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat (Ekonomi,
Pendidikan & Kesehatan)

- Kelompok Usaha
- Pembiayaan
- Penyuluhan/
Pendampingan
- Konservasi SDAL

Gambar 4.9. Pemanfaatan Energi Surya secara Efisien
Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Manusia

dan

4.4. Penelitian pada Level Fakultas dan Pusat-Pusat Penelitian
Pada level pusat-pusat penelitian dan fakultas, pelaksanaan penelitian
difokuskan pada payung penelitian IPB. Berdasarkan rumusan yang
telah dibuat, payung penelitian IPB dikelompokkan ke dalam 10
kategori. Hasil identifikasi sebaran judul penelitian menurut kategori
payung penelitian di masing-masing fakultas/departemen dan pusatpusat disajikan pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.2. Kegiatan Penelitian menurut Komponen Payung Penelitian
LPPM IPB Tahun 2015
No.

Unit Kerja/Fakultas

1.

Pertanian

2.

Kedokteran Hewan

3.

Perikanan & I. Kelautan

4.

Peternakan

5.

Kehutanan

6.

Teknologi Pertanian

7.

Matematika dan IPA

8.

Ekonomi Manajemen

9.

Ekologi Manusia

Payung Penelitian
A

B

C
5

D
2

E

F

2 21 12

Jumlah Fakultas

9

I

Jumlah

J

1

2

47

1

6

4 25

1

2

12

8

1

3

10

1

3 1

3

10

1

1

1

4

3

4

8

7

12

4

26
5

9

20 54

3

2

30

1
6

1

23

2

21
10
7

1

43

240
195

16 11

48

27 81 24 56 40 84 60 23 26 62

483

9 24

11. Sekretariat LPPM

7 37 35
16

A.
B.
C.
D.

Renewable Resources based Industry
Biorelated Sciences and Health
Indigenous Knowledge/Technology
Food Security and Food Safety

F.
G.
H.
I.

E.

Genetic Resources & Engineering and
Breeding

J.

5

1

9

30

4

27

15 32 33 31 20 22

7

1

1 47

7

Jml Fakultas, Pusat,
dan Sekretariat LPPM
Keterangan:

H

25

12

10. Pusat-pusat

G

Conservation and Environmkent
Social, Economy, and Culture
Biophysics, Mechanics and Equipment
Management
and
Information
Technology
Regional Development and Community
Empowerment

Jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun
2015 yang dikoordinasikan LPPM menurut masing-masing fakultas dan
pusat-pusat berjumlah 483 judul, yakni 240 judul dilaksanakan di
fakultas dan 195 judul dilaksanakan di pusat-pusat, serta 48 judul
dilaksanakan di Sekretariat LPPM. Berdasarkan data di atas penelitian
pada level pusat/fakultas tetap diarahkan sesuai dengan 10 kategori
payung penelitian IPB. Hal yang akan diperhatikan terkait penguatan
penelitian diantaranya adalah i) peningkatan kualitas penelitian, ii)
peningkatan proporsi penelitian sesuai ruang lingkup dan mandat unit
kerja, iii) perluasan resource sharing antar unit kerja (SDM, fasilitas
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dan Infrastruktur) dan iv) peningkatan kerjasama penelitian antar unit
kerja.
4.5. Key Performance Indicator (KPI)
Tabel 4.3. Key Performance Indicator Rencana Induk Penelitian IPB
(2012 – 2015)
Indikator
Capaian
Keunggulan
dalam
Penelitian
(Indikator,
baseline
dan
capaian
akan
diubah
mengikuti
indikator
pemetaan
penelitian)

1

Publikasi Ilmiah

2

Sebagai
pemakalah dalam
pertemuan ilmiah
Sebagai pembicara
utama (Keynote
Speaker) dalam
pertemuan ilmiah
Visiting Lecturer
Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HKI)

3

4
5

6
7

8
9

Internasional (scopus)
Nasional Terakreditasi
Nasional
Nasional
Internasional
Nasional

100
5

125
10

150
15

175
20

15
1
0
0
22

20
1
0
0
24

25
1
0
0
26

30
1
0
0
28

254
4
0

277
4
0

290
4
0

322
4
0

19

21

23

25

36
400

38
410

40
415

45
420

40
45
50
3,51 3,86 4,25
0,35 0,4 0,45

55
4,67
0,5

Internasional
Internasional
Rahasia dagang
Desain Produk Industri
Indikasi Geografis
Pendaftaran Varietas
Tanaman *
Paten*
Merek*
Perlindungan Topografi
Sirkuit Terpadu

Teknologi Tepat
Guna *
Model/Prototype/
Desain/Karya seni/
Rekayasa Sosial
Buku Ajar (ISBN)
Laporan penelitian
yang tidak
dipublikasikan

10

Indikator Capaian
2012 2013 2014 2015
165 242 318 429
425 450 475 500
300 320 340 374
400 425 450 500
200 210 220 230

Nasional (M)
Internasional

11 Angka Partisipasi
dosen dalam
penelitian

Keterangan : * dihitung secara akumulatif
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BAB V. PELAKSANAAN RIP UNIT KERJA
5.1. Pelaksanaan RIP
Penyususnan Rencana Induk Penelitian IPB (RIP IPB) ini berdasarkan
evaluasi diri dan pelaksanaan empat Agenda Riset IPB, serta diskusi
intensif yang melibatkan Working Group (WG), Pusat-Pusat Penelitian
dan Fakultas, serta para pakar terkait, yang diharapkan menjadi arah
penelitian IPB ke depan. RIP IPB menjadi dokumen utama arahan
pengembangan penelitian IPB sampai dengan tahun 2025.
Pelaksanaan RIP di IPB melibatkan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Kantor Wakil Rektor
bidang Riset dan Kerjasama (WRRK). LPPM sebagai lembaga penjamin
mutu akan mengelola pelaksanaan penelitian-penelitian di IPB, baik
yang dilakukan oleh para peneliti pada Departemen dan Fakultas,
maupun peneliti pada Pusat-Pusat Penelitian.
RIP IPB yang disusun memungkinkan untuk mengakomodir
perkembangan isu-isu terbaru sampai dengan tahun 2025. Oleh
karena itu, diskusi intensif peneliti dalam WG dan antar WG senantiasa
akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas RIP dibawah koordinasi
Kantor WRRK dan LPPM.
Implementasi RIP di IPB mengacu pada dua kebijakan, yang bersifat
top-down dan bottom-up. Kebijakan top-down mengacu pada
penentuan tema oleh institusi (dalam hal ini kantor WRRK dan LPPM)
yang diagendakan dalam RIP. Selanjutnya kebijakan bottom-up berlaku
pada penelitian yang bersifat frontier atau emerging sciences yaitu i)
sustainability and complexity sciences, advanced biology, nano science
and technology, ii) pemanfaatan teknologi satelit, serta penelitian
aplikatif yang bermanfaat bagi masyarakat secara nasional, dan
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integrase riset melalui science-policy interfacing dengan pengambil
kebijakan. Kebijakan terkait besaran dana untuk setiap proposal
penelitian tersebut di atas akan ditentukan kemudian.
5.2. Mekanisme, Peran, dan Tanggungjawab
IPB berkewajiban menyusun dan mengembangkan program penelitian
sesuai dengan Renstra PPM, untuk mendukung pencapain visi, misi,
dan tujuan IPB. Penyelenggaraan penelitian harus mengacu kepada
ketentuan yang ada dan sesuai dengan standar mutu penelitian IPB.
Penyelenggaraan penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu
dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa.
Perencanaan program penelitian merupakan bagian dari sistem
perencanaan dan pengembangan IPB secara keseluruhan. Proses dan
mekanisme perencanaan program penelitian diatur dengan ketetapan
Kepala LPPM. Selanjutnya, LPPM menyusun Panduan Penelitian dan
Panduan Pengabdian kepada Masyarakat untuk kelancaran program
penelitian. Panduan tersebut dapat mengacu pada panduan atau
ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian yang relevan.
IPB mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan kemitraan dalam
penyelenggaraan
kegiatan
penelitian.
Kemitraan
dalam
penyelenggaraan penelitian harus atas dasar saling menghormati dan
menguntungkan, serta memberikan manfaat dalam penerapan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Pelaksanaan kegiatan penelitian di IPB wajib membuat laporan yang
disampaikan kepada LPPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
LPPM berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada
Rektor berkenaan dengan kegiatan penelitian dan pencapaian kinerja
organisasi. Pusat Studi berkewajiban membuat laporan tahunan
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kepada LPPM berkenaan dengan kegiatan penelitian dan pencapaian
kinerja pusat.
Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan oleh perorangan atau
kelompok yang dikoordinasikan oleh Departemen, Fakultas, Pusat,
atau LPPM sesuai dengan mandatnya. Pelaksanaan penelitian dapat
dilakukan oleh dosen/peneliti atau mahasiswa dibawah bimbingan
dosen. Kewenangan dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian
ditentukan oleh tingkat kemampuannya dalam penguasaan
metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek
penelitian, tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. Pelaksanaan
penelitian oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen harus mengarah
pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan
jenjang pendidikan yang ditempuh mahasiswa. Tingkat kedalaman dan
hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan jenjang
pendidikan, yang lebih lanjut akan diatur dalam pedoman penelitian
mahasiswa sebagai penyelesaian tugas akhir.
5.3. Skema Penelitian
Kegiatan penelitian dapat berupa penelitian unggulan kompetetif,
penelitian institusi, dan penelitian kerjasama dengan pihak lain di
dalam maupun luar negeri. Penelitian tersebut dilakukan dengan
mengacu pada Renstra penelitian. Penelitian unggulan kompetitif
merupakan penelitian unggulan yang sistem seleksinya dilakukan
secara terpusat ataupun terdesentralisasi di IPB dengan mengikuti
pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
Kemenristekdikti. Penelitian institusi merupakan penelitian aksi yang
dilakukan pada tingkat institusi (IPB) dan terkoordinasi secara
institusional, bersifat kolaboratif, integratif, tematik, dan aplikatif yang
berorientasi pada kebutuhan strategis nasional sebagai upaya
penyelesaian permasalahan dan peningkatan daya saing bangsa, di
bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Sedangkan,
penelitian kerjasama merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan
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secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak lain yang tata
cara pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Rektor.
5.4. Estimasi Kebutuhan Dana
Berdasarkan dokumen laporan kegiatan LPPM dengan sumber data
tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, perkembangan dana kegiatan
penelitian kompetitif yang dikoordinasikan langsung oleh LPPM
disajikan pada Tabel 5.1. Penelitian yang bersumber pada DIKTI terjadi
peningkatan pada tahun 2012. Secara umum dana penelitian
meningkat sampai dengan tahun 2014, khususnya yang bersumber
pada DIKTI. Tampak jelas bahwa, pada tahun 2016 IPB mampu
mengelola dana penelitian kompetitif sampai dengan 69,42 milyar,
yang menunjukkan kemampuan dan kompetensi para peneliti IPB.
Artinya, IPB mempunyai kemampuan untuk melaksanakan penelitian
kompetitif skala nasional. Besaran dana 69,42 milyar tersebut layak
untuk digunakan sebagai acuan besaran dana penelitian per tahun.
Namun demikian, pada tahun 2014 dana penelitian total menurun
sampai dengan 14,70% bila dibandingkan tahun 2013, yang
disebabkan oleh menurunnya pagu penelitian secara nasional. Dana
penelitian kompetitif yang disajikan pada Tabel 5.1 belum termasuk
dana pengabdian dan kerjasama institusi.
Tabel 5.1. Perkembangan Dana Penelitian Kompetitif Tahun 2011-2016
Sumber
Pendanaan

Jumlah Dana (milyar rupiah)
2012
14,51
1,88
3,01

2013
41,62
4,36
2,57
2,10

2014
35,01
2,77
2,27
1,36

2015
2016
DIKTI
36,29
56,20
KEMENTAN
2,11
1,84
KMNRT
4,45
3,01
KEMENKEU
1,23
3,01
BPDPKS
7,26
5,36
Jumlah
19,40
48,55
41,41
51,34
69,42
Keterangan: dana belum termasuk dana pengabdian dan kerjasama lainnya.
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Mengacu pada jumlah judul proposal, sebaran judul penelitian
kompetitif tahun 2016 yang disajikan pada Gambar 5.1, pada tahun
2016 IPB mengelola 518 judul penelitian kompetitif yang didanai oleh
DIKTI, KEMENTAN, KMNRT, KEMENKEU, dan BPDPKS. Berdasarkan
jumlah judul penelitian yang didanai tahun 2016 tersebut, tampak
bahwa DIKTI masih berkontribusi terbanyak yaitu 355 judul (91,73%),
yang diikuti oleh KMNRT (15 judul; 3,88%), KEMENTAN (12 judul;
3,10%), BPDKS (3 judul; 0,78%), dan KEMENKEU (2 judul; 0,52%)

Gambar 5.1. Sebaran dan Jumlah Judul Proposal Kompetitif Didanai
Tahun 2016
5.5. Perolehan Rencana Pendanaan

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh IPB, baik pada unit Fakultas
maupun Pusat-Pusat Penelitian dapat dikelompokkan menjadi
penelitian kompetitif, penelitian kerjasama, dan penelitian dengan
sumber dana dari luar negeri. Dana penelitian kompetitif direncanakan
diperoleh dari Kementrian, yaitu Kementrian Pendidikan Nasional,
Kementrian Pertanian, dan Kementrian Negara Riset dan Teknologi.
Kerjasama penelitian atau kerjasama penelitian dapat dilakukan
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dengan Kementrian terkait, Pemda, dan Sektor Swasta, serta lembaga
atau institusi internasional.
Pengalokasian dana kegiatan penelitian secara keseluruhan ditetapkan
melalui mekanisme perencanaan dan pengembangan IPB dengan
mempertimbangkan usulan kegiatan, capaian kinerja, dan
ketersediaan dana. Standar mutu pendanaan untuk kegiatan
penelitian mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
ditetapkan dalam buku Standar Mutu PPM IPB. Besarnya dana PPM
ditetapkan setiap tahunnya dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran
(RKA), IPB.
Untuk memenuhi kebutuhan dana penelitian, IPB menetapkan suatu
kebijakan penganggaran penelitian baik menyangkut besaran
(proporsi) maupun sumber dana sesuai dengan visi, misi, dan tujuan,
serta target kinerja penelitian. Khusus untuk perencanaan dana
kerjasama penelitian, besarnya dana kerjasama penelitian bersifat
indikatif karena bergantung kepada ketersediaan dana dari institusi
mitra.
Berdasarkan dokumen laporan LPPM, estimasi dana penelitian
disajikan pada Tabel 5.2. Base line kebutuhan dana penelitian IPB
tahun 2016 sebesar 146,06 milyar. Kebutuhan dana penelitian IPB
pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 176,73 milyar, dan pada tahun
2021 kebutuhan dana penelitian IPB sebesar 235,23 milyar.
Tabel 5.2. Estimasi Dana Penelitian per Tahun
No.
1.
2.

Sumber Dana

Estimasi kebutuhan dana dalam milyar rupiah
Base line 2017 2018 2019 2020 2021
78,69 86,56 95,21 104,74 115,21 126,73

Penelitian kompetitif
Penelitian kerjasama
53,39 58,73 64,60 71,06 78,17 85,99
(Pemda, Swasta, dll)
3. Institusi internasional
13,98 15,38 16,92 18,61 20,47 22,51
Total
146,06 160,67 176,73 194,41 213,85 235,23
Keterangan: Kenaikan dana penelitian setiap tahun diperkirakan 10%

Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2016 – 2025

73

BAB VI. PENUTUP
Keberlanjutan
Visi IPB yang tertuang dalam Renstra IPB 2014-2018, yaitu: “Menjadi
Perguruan Tinggi Berbasis Riset, Bertaraf Internasional, dan Penggerak
Prima Pengarusutamaan Pertanian”, yang kemudian diimplementasikan
dalam Misi yaitu diantaranya “Melaksanakan riset untuk
pengembangan IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat agraris dan
bahari”, dalam perjalanannya harus diikuti dengan suatu perencanaan
(RIP IPB) yang bersifat terarah dan fokus, konvergen, terintegrasi,
multi/inter/trans disiplin, realistis, dan inspiratif. Lima (5) fokus
agenda penelitian dalam RIP IPB ini harus dapat diimplementasikan
untuk mewujudkan visi dan misi IPB. Oleh karena itu, keberlangsungan
dan keberlanjutannya harus diupayakan dan dijamin melalui berbagai
strategi yang akan dilakukan kedepan, yaitu penguatan prinsip dasar
dan operasional maupun model kolaboratif, penyelenggaraan
penelitian mandat institusi, dan sistem pendanaan.
Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan program penelitian
sebagai upaya mencapai tujuan dan Misi IPB, maka harus ditegakkan
prinsip dasar maupum prinsip operasional bagi setiap civitas
akademika. Prinsip dasar maupun prinsip operasional ini merupakan
landasan dalam menetapkan kebijakan penelitian yang tertuang dalam
bentuk Rencana Induk Penelitian (RIP). Dosen maupun mahasiswa
harus memegang teguh prinsip dasar kebenaran ilmiah,
memperhatikan etika akademik dan termasuk bioetika. Disamping itu
kegiatan penyelenggaraan penelitian IPB harus memenuhi prinsip
operasional di lapangan dan dapat segera diadopsi oleh masyarakat.
Kegiatan penelitian dilakukan antara lain untuk menghasilkan publikasi
ilmiah, inovasi, paket teknologi, sistem, model, Hak Kekayaan
Intelektual (HKI). Hasil penelitian tersebut harus segera
didiseminasikan kepada masyarakat baik nasional maupun
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internasional. Hasil penelitian yang bersifat aplikatif dan berorientasi
lapang harus segera dihantarkan kepada kepentingan masyarakat yang
meliputi perguruan tinggi, lembaga pemerintah, industri/pelaku
usaha, petani/petani ikan, peternak, dan nelayan. Proses diseminasi
hasil penelitian sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai model kolaborasi dengan
mitra IPB. Model kolaborasi dengan mitra IPB dapat memberikan
umpan balik positif pada perbaikan proses pelaksanaan penelitian
maupun pendidikan. Prinsip operasional penyelenggaraan penelitian
IPB di tengah masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan
aksi. Model kolaborasi yang dimaksud dapat berbentuk kerjasama
profesional maupun kemitraan bisnis yang saling menghormati dan
saling menguntungkan bagi IPB maupun mitra IPB. Dengan model
kolaborasi seperti ini diharapkan hasil inovasi, dan IPTEKs IPB dapat
segera mengalir ke masyarakat dan juga mampu meningkatkan
reputasi IPB di masyarakat baik nasional maupun internasional,
melalui suatu proses perbaikan* terus menerus (Continual
Improvement). Model kolaborasi seperti inilah yang akan di
implementasikan dalam penyelenggaran penelitian di IPB. Diharapkan
dengan model ini keberlanjutan pelaksanaan penelitian yang
mengarah pada tujuan dan Misi IPB dapat tercapai dengan baik
Penelitian Mandat Institusi IPB
Pendekatan paradigma baru dalam penyusunan roadmap penelitian
IPB harus mengarah pada social welfare dalam jangka panjang.
Persoalan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah persoalan
mengangkat harkat hidup lebih dari 65 persen penduduk Indonesia
yang tinggal di pedesaan, yang menjadi fondasi bagi terbangunnya
bangsa dan negara yang berdaulat yang bertumpu pada keberlanjutan.
Untuk itulah IPB mengusulkan paradigma baru berdasarkan pada
prinsip-prinsip penting yaitu berkedaulatan, berkeadilan dan
berkelanjutan. Paradigma ini mewarnai dalam penyusunan lima (5)
fokus penyelenggaraan penelitian IPB, yaitu penelitian bidang pangan,
bidang energi, bidang ekologi, bidang biomedis, dan bidang
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kemiskinan. Pendekatan paradigma ini dalam penyusunan roadmap
IPB merupakan landasan dalam penyusunan roadmap penelitian pada
level institusi yang diturunkan kemudian untuk dapat disusun
roadmap penelitian pada unit kerja di level fakultas dan pusat-pusat.
Sesuai dengan dinamika dan kapasitas dari unit kerja, maka roadmap
tersebut dapat dijabarkan secara rinci.
Penelitian level institusi merupakan Penelitian Mandat Institusi (PMI),
kedepan akan dikembangkan di IPB. Sebagai salah satu Perguruan
Tinggi terkemuka di Indonesia, IPB mengemban misi mulia dalam
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk
menghasilkan insan terdidik yang unggul, profesional, dan berkarakter
kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. IPB
juga mengemban misi mempelopori pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul untuk kemajuan
bangsa, dan mentransformasi IPTEKS dan budaya unggul untuk
pencerahan, kemaslahatan, serta peningkatan mutu kehidupan secara
berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, sudah saatnya IPB
mengarahkan skim penelitian menuju PMI agar 5 fokus agenda
penelitian tersebut dapat berlanjut dan tercapai sesuai dengan target
yang diharapkan. Sebagai PTNBH, sangat memungkinkan PMI IPB
dilakukan secara menyeluruh, komprehensif dan berkelanjutan.
Pembelajaran penyelenggaraan Penelitian Institusi (PI) IPB selama ini
menunjukkan hasil yang sangat baik dari sisi substansi penelitian
maupun kemampuan peningkatan kapasitas peneliti dalam
memandang kerjasama antar peneliti yang terarah dan fokus,
konvergen, terintegrasi, multi/inter/trans disiplin, realistis, dan
inspiratif. Namun demikian, PI IPB ini masih sebagai salah satu skim
penelitian yang dipandang secara administratif bersifat kompetitif
dalam pendanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) dari
Kemenristekdikti. Dengan demikian PI IPB masih belum secara
menyeluruh dan komprehensif bersifat institusional, sehingga
dikawatirkan tidak berlanjut capaian target yang diharapkan. Oleh
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karena itu PI IPB kedepan akan diarahkan pada PMI IPB yang secara
menyeluruh, komprehensif dan berkelanjutan dapat dilakukan di IPB
dengan sistem administratif dan pendanaan sesuai status IPB sebagai
PTNBH. Dalam PMI IPB ini akan dikembangkan berbagai skim
penelitian yang bersifat penugasan (topdown) dan kompetitif baik
pada tahapan penelitian dasar, terapan, peningkatan kapasitas, dan
tahapan penelitian diseminasi.
Dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian, IPB berupaya
mengalokasikan dana yang memadai sehingga sesuai kebutuhan agar
penyelenggaraan kegiatan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan
baik untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan IPB.
Pendanaan kegiatan penelitian dapat bersumber dari APBN/APBD,
dana masyarakat, kerjasama dengan mitra, serta sumber lain yang sah.
Mekanisme pengelolaan dana kegiatan penelitian mengacu kepada
ketentuan yang berlaku pada IPB dan/atau ketentuan lain yang
dipersyaratkan dalam peraturan lainnya.
PMI IPB kedepan akan diarahkan pada PMI IPB yang secara
menyeluruh, komprehensif dan berkelanjutan dapat dilakukan di IPB
dengan sistem administratif dan pendanaan sesuai status IPB sebagai
PTNBH. Dengan demikian IPB dapat dengan fleksibel dan akuntabel
mengarahkan berbagai skim penelitian dalam PMI IPB pada lima (5)
fokus agenda penelitian IPB.
Ucapan Terimakasih
IPB mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
berkontribusi terhadap kegiatan penelitian di IPB (Kementerian
Ristekdikti,
Kementerian
Pertanian,
Pemerintah
Daerah,
swasta/BUMN, dan institusi nasional dan internasional lainnya). Atas
terbitnya RIP ini, Tim Penyusun mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi waktu dan
pemikiran kritis selama proses penyusunan.
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Lampiran 1. Usulan Kegiatan dan Periode Kerja Penelitian dan Pengembangan Bidang Pangan
Tabel 1. Kegiatan Prioritas Pertama
KEGIATAN PRIORITAS PERTAMA
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PENINGKATAN SUPPLY DAN MUTU
PANGAN (BERAS DAN NON BERAS)
AGENDA RISET PENINGKATAN PRODUKSI
DAN PRODUKTIVITAS PADI
A. Pengembangan Benih Varietas Unggul
1. Identifikasi,
pengujian
dan
pengembangan galur-galur harapan
untuk menghasilkan varietas unggul
baru (kehampaan rendah, tahan OPT,
mutu baik)
2. Pengembangan varietas padi unggul
hibrida (VUH)
B. Peningkatan
Efisiensi
Produksi,
Produktivitas Padi dan Kelestarian
Lingkungan
1. Pengembangan
Precision
Farming
(pertanian input terukur) melalui

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Dasar

Regional

Dasar

Regional

Terapan

Lokal

2016

2017

2018

2019

2020

KEGIATAN PRIORITAS PERTAMA
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aplikasi input (varietas, benih, pupuk,
air, bahan organik, amelioran) sesuai
dengan target produksi dan kelestarian
lingkungan
2. Pengembangan
teknologi
pupuk
termasuk rekayasa slow release
fertilizer, pupuk organik, pemanfaatan
mikroorganisme
3. Pengembangan teknologi tepat guna
untuk menekan kehilangan pasca
panen/peningkatan rendemen
4. Pengembangan teknologi penanganan
hama dan penyakit padi
C. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
Tanaman Padi
1. Pengembangan bank benih lokal yang
diinisiasi dan dikelola petani, serta
penguatan kapasitas petani dalam
pengembangan dan pendistribusian
benih

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Terapan

Lokal

Terapan

Regional

Terapan

Regional

Terapan

Lokal

2016

2017

2018

2019

2020

KEGIATAN PRIORITAS PERTAMA
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Status
Penelitian
2. Pengembangan dedak padi dan bekatul Terapan
untuk aneka pangan (pangan fungsional
kaya serat, minyak)

Skala
Penelitian
Lokal

3. Penggunaan limbah untuk aneka Terapan
kebutuhan (sekam dan jerami untuk
bahan bakar, pupuk, kertas, dsb)
I. AGENDA RISET PENDUKUNG
PENGAMANAN PENYEDIAAN BERAS
1. Perumusan kerangka operasional untuk Terapan
pelaksanaan reforma agraria terutama
yang terkait dengan redistribusi lahan
secara berkeadilan.
2. Kajian prospek moratorium alih fungsi Penelitian
lahan untuk 8,9 juta hektar lahan sawah
Aksi
yang ada.
3. Kajian-kajian konservasi dan rehabilitasi Penelitian
lahan, termasuk pelestarian sumberdaya
Aksi
air dan pengelolaan daerah aliran sungai.
4. Penelitian independen terhadap klaimTerapan
klaim penduduk lokal dan masyarakat
adat terhadap SDA yang selama ini

Lokal

Regional

Regional

Lokal

Lokal

2016

2017

2018

2019

2020

KEGIATAN PRIORITAS PERTAMA
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dimasukkan kedalam kategori tanah
negara atau kawasan hutan negara.
5. Pemetaan partisipatif untuk menentukan
batas-batas kawasan yang diklaim
masyarakat lokal/adat diperlukan untuk
mengurangi ketidaksesuaian persepsi
tentang lahan negara dan lahan
masyarakat.
II. AGENDA RISET PENGEMBANGAN
TANAMANPANGAN NON PADI
A. Pangan Berpati (Serealia non Padi dan
Umbi-umbian/Biji Berpati)
1. Pemuliaan dan budidaya sorghum dan
aneka padi-padian lokal non beras
2. Peningkatan produktivitas dan mutu ubi
kayu, ubi jalar, talas, iles-iles, garut,
ganyong, sukun untuk pangan
B. Hortikultura (Sayuran dan Buah) dan
Kedelai
1. Pemuliaan, budidaya dan penanganan
pasca panen aneka buah unggul seperti
manggis, papaya, nanas, pisang, mangga

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Terapan

Lokal

Dasar

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

2016

2017

2018

2019

2020

KEGIATAN PRIORITAS PERTAMA
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(nilai ekonomis tinggi, kaya vitaminmineral)
2. Pemuliaan
dan
budidaya,
untuk
peningkatan produktivitas kedelai
III. AGENDA RISET PENGEMBANGAN
PANGAN IKAN DAN TERNAK
A. Perikanan
1. Rekayasa genetik benih ikan untuk
peningkatan produksi
2. Pengembangan produk olahan ikan dan
hasil laut untuk perbaikan gizi
3. Pengembangan teknologi pengolahan
ikan dan hasil laut untuk peningkatan
daya terima konsumen
4. Pengembangan pakan ikan murah
5. Pengembangan marinkultur untuk
budidaya aneka ikan (kerapu, udang,
dll) dan rumput laut
6. Pengembangan teknologi pencegahan
penyakit ikan, seperti vaksin DNA untuk
virus KHP, dsb

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Dasar

Regional

Dasar

Regional

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan
Terapan

Lokal
Lokal

Terapan

Regional

2016

2017

2018

2019

2020

KEGIATAN PRIORITAS PERTAMA
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7. Studi Status Pencemaran Kawasan
Budidaya Perairan Tawar dan Laut
8. Studi Produktivitas Kawasan Perairan
Pesisir sebagai Kawasan Penunjang
Budidaya Ikan
9. Studi Kajian Stok Populasi Ikan sebagai
Penunjang Informasi Ketersediaan
10. Pengelolaan
Perikanan
Berbasis
Ekosistem di Paparan Banjir Sungai
11. Penelitian
Pengembangan
Model
Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan
Tropis
B. Peternakan
1. Pemuliaan
ternak
unggul
lokal
(produktif, mudah adaptasi, tahan
penyakit), khususnya domba garut, sapi
Bali/Sumbawa serta unggas lokal
(alabio, dsb)

2. Pelestarian Plasma nutfah, terutama
pada domba Garut dan sapi Bali potong

Status
Penelitian
Dasar
Dasar

Dasar

Skala
Penelitian
Lokal
Regional
Lokal

Dasar

Lokal
Regional
Lokal

Dasar

Lokal

Dasar

Lokal

Terapan

Lokal

2016

2017

2018

2019

2020
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ternak rakyat

dalam
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4. Pengembangan Unggas Lokal Unggul
dari ternak (Breeding) dan pakan
IV. AGENDA RISET PENINGKATAN
KUALITAS PANGAN UNTUK
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN MASALAH GIZI
GANDA SERTA DIVERSIFIKASI PANGAN
A. Pengembangan Produk Pangan untuk
Masalah Gizi Kurang
1. Identifikasi vehicle potensial untuk
fortifikasi zat gizi besi, vitamin A, iodium
dan zat gizi mikro penting lainnya
2. Efikasi dan Efektiveness fortifikasi pangan
dan suplementasi pangan untuk penderita
gizi kurang
B. Pengembangan Produk Pangan untuk
Gizi Lebih dan Pangan Fungsional

Status
Penelitian
Dasar

Skala
Penelitian
Lokal

Dasar

Lokal

`Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

2016

2017

2018

2019

2020
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1. Pengembangan produk pangan untuk
pencegahan penyakit degeneratif (tinggi
serat, rendah Indeks Glikemik)
2. Pengembangan aneka pangan fungsional
C. Pengembangan Diversifikasi Pangan
1. Pengembangan produk pangan berbasis
aneka tepung umbi-umbian, sagu, sukun
V. AGENDA RISET BIDANG PERUBAHAN IKLIM
1. Kajian dampak perubahan iklim terhadap
keragaman
hayati
pertanian
dan
diversifikasi pangan
2. Kajian adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim terhadap sistem budidaya
VI. AGENDA RISET KEBIJAKAN DAN
KELEMBAGAAN PANGAN
1. Kajian sistem distribusi pangan yang
efisien
2. Kajian pemberdayaan ekonomi keluarga
untuk peningkatan akses pangan

3. Kajian terhadap konvensi internasional,

Status
Penelitian
Terapan

Skala
Penelitian
Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Regional

Dasar

Regional

Terapan

Regional

Terapan

Regional

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

2016

2017

2018

2019

2020
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4.
5.

6.

7.
8.

regional, dan peraturan perundangan
Indonesia terkait dengan kedaulatan
pangan dan pemberdayaan petani
Kajian sistem peringatan dini dan
mitigasi kerawanan pangan
Kajian terhadap sistem perdagangan
internasional dalam bidang pangan dan
dampaknya bagi indonesia
Kajian kelembagaan pengembangan
benih
(VUB)
di
tingkat
komunitas/participatory plant breeding
Kajian penguatan kelembagaan di
bidang produksi dan pemasaran pangan
Kajian
dampak
subsidi
dan
penghapusan subsidi pangan

Tabel 2. Kegiatan Prioritas Kedua

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Terapan

Regional

Terapan

Lokal

Terapan

Regional

Terapan

Regional

Terapan

Regional

2016

2017

2018

2019

2020
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PENINGKATAN SUPPLY DAN MUTU PANGAN
(BERAS DAN NON BERAS)
I. AGENDA RISET PENINGKATAN PRODUKSI
DAN PRODUKTIVITAS PADI
A. Peningkatan
Efisiensi
Produksi,
Produktivitas Padi dan Kelestarian
Lingkungan
1. Pengembangan SRI (System of Rice
Intensification)
B. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
Tanaman Padi
II. AGENDA
RISET
PENGEMBANGAN
TANAMAN PANGAN NON PADI
A. Pangan Berpati (Serealia non Padi dan
Umbi-umbian/Biji Berpati)
1. Pengembangan agroforestry (tanaman
sela, tanaman pengisi, tanaman sisipan,
tanaman tepi) untuk peningkatan produksi
padi, jagung, dan aneka ubi, kacangkacangan yang tahan naungan

Status
Skala
Penelitian Penelitian

Terapan

Regional

Terapan

Lokal

2011

2012

2013

2014

2015
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III. AGENDA
RISET
PENGEMBANGAN
PANGAN IKAN DAN TERNAK
A. Perikanan
1. Pengembangan teknologi penangkapan
ikan, seperti alat tangkap set-net, atraktor
cumi-cumi, dsb
2. Pengembangan paket teknologi bone
separator dalam pningkatan efisiensi
pemanfaatan sumberdaya perikanan serta
mempertahankan keanekaragaman hayati
B. Peternakan
1. Pengkajian potensi satwa liar sebagai
komoditas ternak baru
2. Pengembangan Teknologi Pascapanen,
Diversifikasi Produk, dan Keamanan
Pangan
IV. AGENDA RISET KEBIJAKAN DAN
KELEMBAGAAN PANGAN
1. Kajian akademik konsep dasar, landasan
ilmiah, isu sosial, politik dan ekonomi
kedaulatan pangan

Status
Skala
Penelitian Penelitian

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Dasar

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

2011

2012

2013

2014

2015
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Status
Skala
Penelitian Penelitian
2. Kajian
dan
perumusan
kerangka Terapan
Regional
operasional
dan
pendampingan
pelaksanaan reforma agraria
3. Kajian kelembagaan pangan di tingkat Terapan
Regional
komunitas

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 3. Kegiatan Agenda Riset Tambahan
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KEGIATAN AGENDA RISET TAMBAHAN
USULAN KEGIATAN PENELITIAN UTAMA
Pengembangan sumber pangan hutan
Pengembangan berbasis kearifan masyarakat tradisional
Inventarisasi sumber pangan hutan
Pengembangan hutan sebagai cadangan pangan
Pengembangan ageus hayati untuk pertanian berkelanjutan
Pengembangan metode identifikasi beberapa penyakit tanaman pangan
dengan aplikasi biomolekuler
Pengembangan metode pengelolaan hama yang berbasis pada kesehatan
lingkungan
Pengembangan teknologi produksi bioetanol berdasarkan tumbuhan laut

Status Penelitian

Skala Penelitian

Terapan
Terapan
Terapan
Terapan
Dasar
Dasar

Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Regional
Regional

Terapan Penelitian
aksi
Terapan

Regional
Regional

KEGIATAN AGENDA RISET TAMBAHAN
9.

Tempe

10. Pengembangan probiotik untuk budidaya udang
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11. Pengembangan dan pemanfaatan jamur untuk pangan dan obat

12. Pengembangan dan pemanfaatan lebah madu
13. Pengembangan dan pemanfaatan bakteri sebagai biokontral dan pupuk
nabati
14. Pemberdayaan pasar-pasar tradisional di desa sebagai penggerak
masyarakat desa
15. Pengembangan pewarna makanan alami
16. Pengembangan pengawet alamiah
17. Penelusuran kearifan lokal dalam sistem agroforestry
18. Penerapan pertanian terpadu untuk keamanan pangan
19. Pengendalian hama kutu putih baru (Paracoccus marginatus) dalam
rangka pengamanan ketahanan pangan
20. Pengembangan sistem pertanian untuk daerah lahan marginal
21. Implementasi sistem pengendalian hama terpadu pada penanaman padi
22. Kajian status hama dan penyakit pada tanaman pangan akibat pengaruh

Status Penelitian
Dasar Terapan
Penelitian Aksi
Dasar Terapan
Penelitian Aksi
Dasar Terapan
Penelitian Aksi

Skala Penelitian
Lokal

Dasar Terapan
Penelitian Aksi
Dasar Terapan
Penelitian Aksi
Dasar

Lokal

Dasar Terapan
Dasar
Penelitian aksi
Penelitian aksi
Terapan

Lokal
Lokal
Lokal
Regional
Lokal

Penelitian aksi
Penelitian aksi
Penelitian aksi

Lokal
Regional
Regional

Lokal
Lokal

Lokal
Lokal

23.
24.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
II.
1.
2.
3.

KEGIATAN AGENDA RISET TAMBAHAN
pemanasan global
Pemanfaatan biofarmaka untuk meningkatkan kesehatan , kualitas
efisiensi produksi ternak/ikan
Pemanfaatan mikroba endofit untuk meningkatkan produksi bahan
pangan
Pengembangan pangan berpati kentang bermutu dan produktivitas tinggi
Perintisan bioinformatika untuk pengembangan benih-benih lokal
Precision farming simulation
Untuk penyediaan bahan babu terkaraklisasi
Fisika pangan dalam upaya peningkatan mutu buah dan sayuran
Peningkatan mutu pangan melalui proses fisika
Kajian Populasi dan Pengembangbiakan Kepiting Kenari (Birgus latro)
Pengembangan Kepiting Bakau (Scylla spp)
Potensi dan Pengembangan Udang Ronggeng (Squilla mantis)
USULAN KEGIATAN PENELITIAN PENDUKUNG
Penguatan kelompok tani dan gaprakan dalam produksi dan pemasaran
produk pangan
Pengembangan dan aplikasi kriteria ganda geoinformatika pada data
kemiskinan di Indonesia
Pembuatan danau/ situ baru di Bopunjur dalam mengendalikan banjir di
Jakarta. (action research)

Status Penelitian

Skala Penelitian

Dasar Terapan

Lokal Regional

Dasar Terapan

Lokal

Penelitian aksi
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
Terapan
Terapan
Terapan
n.a
Terapan

Regional
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
Regional
Regional
Regional
n.a
Regional

Dasar

Regional

Terapan

Regional

4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KEGIATAN AGENDA RISET TAMBAHAN
Penguatan penerapan GIS dan remote sensing untuk pengelolaan lahan
Pengembangan sistam portal untuk penemuan kembali informasi produkproduk pertanian
Pengembangan sistem pengada pola pangan
Pengembangan produk fitofarmaka untuk kesehatan hewan atau pakan
Sosialisasi dan Promosi Pangan Sumber Protein Hewani Asal Aneka Ternak
Pengembangan Kelembagaan Tataniaga Produk Ternak Lokal
Pengembangan Pewilayahan (sentra-sentra) Ternak Lokal
Kajian Kebijakan Penyediaan Pakan
Pengembangan Kawasan Usaha Ternak Terintegrasi

Status Penelitian
n.a
n.a

Skala Penelitian
n.a
n.a

n.a
n.a
Terapan
Terapan
Terapan
Terapan
Terapan

n.a
n.a
LokalRegional
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal

Lampiran 2. Timeline Penelitian dan Pengembangan bidang Energi

Tabel 1. Kegiatan Prioritas Pertama
KEGIATAN PRIORITAS PERTAMA
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I. PENYEDIAAN BAHAN BAKU BIOMASSA
A. Tanaman Penghasil Energi
1. Pengembangan teknik propagasi cepat singkong
unggul (produktivitas > 60 ton/ hektar/panen)
2. Peningkatan efisiensi produksi jarak pagar dan
stabilitas hasil pada berbagai kondisi
3. Uji multi lokasi tebu transgenik
4. Pengembangan teknologi kultivasi, pemanenan
dan pengeringan mikroalga
B. Limbah Pertanian dan Kehutanan
1. Pengembangan data kualitas bahan baku dan
ketersediaan untuk tujuan pengolahan dan
keperluan pengguna
2. Kajian teknis sistem pasokan biomassa limbah
pertanian dan kehutanan

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Terapan

Lokal

Dasar

Lokal

Terapan

Lokal

Dasar

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Regional

2011

2012

2013

2014

2015
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C. Perikanan
1. Kajian dan Identifikasi Jenis-jenis Biota Air Tawar
dan Laut sebagai Potensi Sumber Bio-energi
II. PENGEMBANGANTEKNOLOGI PROSES
A. Produksi Biodiesel dari Minyak Nabati
1. Peningkatan nilai tambah produk samping
(bungkil, residu degumming dan soapstock
2. Pengembangan metode standarisasi dan
jaminan mutu biodiesel
3. Pengembangan fasilitas pasca panen dan
peralatan pengeringan bahan baku yang cost
efficient, dengan memanfaatkan energi matahari
B. Pengembangan Teknologi Proses Bioetanol
1. Pengembangan teknologi proses bioetanol dari
singkong, sorghum dan makroalgae
2. Pengembangan teknik hidrolisis lignoselulosa
yang efisien
C. Pengembangan Teknologi Biogas
1. Pengembangandesign biodigester
2. Peningkatan nilai kalor biogas dengan
pembuatan pemurni biogas

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Dasar

Lokal
Regional

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Dasar

Lokal
Lokal

Terapan

Lokal

Dasar

Lokal

Terapan
Dasar

Lokal
Lokal

2011

2012

2013

2014

2015
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3. Peningkatan pemanfaatan biogas dengan
perbaikan sistem distribusi gas untuk
meningkatkan tekanan gas.
4. Peningkatan kualitas produk sampingan (byproduct) biogas sebagai fertilizer
III. PENGEMBANGAN BIOSURFAKTAN UNTUK
MENINGKATKAN PRODUKSI MINYAK BUMI
1. Uji coba formula surfaktan di lapangan (test
field) untuk aplikasi oil well stimulation, huff and
puf dan floodin
IV. MANAJEMEN
RANTAI
PASOKAN
DAN
SUSTAINABILITY
A. Manajemen Rantai Pasokan
1. Analisis sistem pasokan dan permintaan bahan
baku biomassa dan pengaruh kebijakan
perdagangan dan pemanfaatan biofuel.
2. Analisis sinergi/konflik antara produksi bioenergi
dengan perlindungan lingkungan

Status
Penelitian
Terapan

Skala
Penelitian
Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Dasar

Lokal

2011

2012

2013

2014

2015
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V. KERJASAMA
PENGELOLAAN
FASILITAS
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1. Pendirian laboratorium dan pilot plant kultivasi
mikroalga (open pond dan fotobioreaktor)
2. Pendirian pilot plant biodiesel, biopellet dan
produk samping industri biodiesel
3. Pendirian plant bioetanol singkong skala kecil
dan kebun budidaya singkong unggul
4. Pendirian pilot plant biogas menuju kampus
fapet mandiri energi
VI. STRATEGI DEPLOYMENT DAN PENINGKATAN
PENERIMAAN PUBLIK
1. Penentuan prioritas dan promosi pemakaian
biofuel untuk lingkungan, diversifikasi energi,
dan pembangunan ekonomi pedesaan
2. Upaya penyeragaman regulasi antar daerah dan
penyamaan pemahaman terhadap aturan
produksi dan tata niaga biofuel
Tabel 2. Kegiatan Prioritas Kedua

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

2011

2012

2013

2014

2015
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I. PENYEDIAAN BAHAN BAKU BIOMASSA
4. Tanaman Penghasil Energi
1. Pengembangan varietas makroalga potensial
sebagai bahan baku bioetanol
2. Pengembanganstrain microalgae
potensial
sebagai bahan baku biodiesel dan kajian
karakteristik biofuel dari mikroalga
3. Pemanfaatan produk mikroalga untuk bahan
baku nutrasetikal
5. Limbah Pertanian dan Kehutanan
1. Kajian biaya pasokan biomassa hutan pada
berbagai kondisi dan skala produksi untuk
memenuhi keperluan industri biofuel
2. Kajian pengaruh penggunaan biomassa terhadap
ekologi regional, iklim, rantai produksi dan
pasokan
6. Perikanan
1. Konservasi dan Perlindungan Biota Laut yang
Berpotensi Digunakan Sebagai Sumber Bioenergi
II. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Dasar

Lokal

Dasar

Lokal

Dasar

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Dasar

Lokal
Regional

2011

2012

2013

2014

2015
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A. Produksi Biodiesel dari Minyak Nabati
1. Perbaikan recovery metanol dan katalis serta
perbaikan teknologi pemisahan fase
2. Peningkatan stabilitas oksidatif, cold flow
properties dan kualitas lainnya dari biodiesel dan
minyak bakar
3. Pengembangan teknologi proses biodiesel dari
microalgae
B. Pengembangan Teknologi Proses Bioetanol
1. Pengembangan material adsorbenmolecular sieve
lokal dan desain alat distilasi-dehidrasi kontiniu
skala kecil
2. Pengolahan produk samping padatan sisa
fermentasi melalui peningkatan nilai nutrisi dan
formulasi menjadi pakan ternak
3. Perancangan pabrik untuk peningkatan efisiensi
energi melalui penggunaan biogas, biomassa dan
resirkulasi panas dan air
4. Produksi dan karakterisasi biogas dari limbah
bioetanol

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Dasar

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

2011

2012

2013

2014

2015
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5. Pemanfaatan fusel oil sebagai bahan baku kimia
III. PENGEMBANGAN BIOSURFAKTAN UNTUK
MENINGKATKAN PRODUKSI MINYAK BUMI
1. Kajian proses produksi surfaktan anionik,
kationik dan nonionik
2. Formulasi surfaktan untuk aplikasi oil well
stimulation, huff and puff dan flooding
3. Uji coba formula surfaktan pada skala
laboratorium untuk jenis batuan pasir dan
batuan karbonat untuk aplikasi oil well
stimulation, huff and puff dan flooding
IV. MANAJEMEN
RANTAI
PASOKAN
DAN
SUSTAINABILITY
A. Sustainability
1. Perbaikan metodologi pengukuran aspek teknis,
ekonomi, lingkungan dan sosial seperti LCA (Life
Cycle Analysis) dan Socio-Eco-Efficiency-balance
2. Analisis data rantai biofuel keseluruhan
dibandingkan dengan rantai bahan bakar fosil
3. Pembangunan agroforestry di Hutan Pendidikan

Status
Penelitian
Terapan

Skala
Penelitian
Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

2011

2012

2013

2014

2015
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Gunung Walat
4. Kajian perilaku manusia dalam menggunakan
energi yang mencakup peningkatan efisiensi
energi melalui pengelolaan lingkungan, energi
terbarukan, penghematan energi (4R) dan
pengembangan modal sosial dalam produksi dan
penggunaan energi berbasis komunitas
V. DAMPAK PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR
NABATI (BBN)
1. Pengembangan dan penyempurnaan prototipe
wave converter dan wind-energy converter
2. Uji coba dan operasionalisasi pemanfaatan
energi gelombang permukaan dan angin
VI. PEMBENTUKAN JEJARING DAN KERJASAMA
ANTAR PENELITI DAN PUSAT PENELITIAN
1. Pendirian pendidikan program pasca sarjana
internasional bidang Teknologi dan Manajemen
Bioenergi

Status
Penelitian

Skala
Penelitian

Terapan

Lokal

Terapan

Lokal

Dasar

Lokal

Dasar

Regional

2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 3. Kegiatan Agenda Riset Tambahan
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I.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KEGIATAN
USULAN KEGIATAN PENELTIAN UTAMA
Komersialisasi plat tungku sekam skala rumah tangga dan industri kecil
Pendirian pilot plant sel surya berbasis biofisika
Biosentral berbasis kristal fotonik
Pengembangan teknologi perlindungan tanaman bioenergi yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan
Perbaikan genetik jarak pagar melalui rekayasa genetika
Kajian sistem manajemen usaha berbasis energi dalam rangka desa
mandiri energi
Penembangan kewirausahaan di tingkat pedesaan untuk usaha berbasis
energi
Kajian penguatan kelembagaan usaha berbasis energi dalam rangka
desa mandiri energi
Inventarisasi sumber – sumber energi terbarukan dari pohon hutan
Strategi pengembangan energi berbahan bakar nabati
Kajian model desa mandiri energi
Alternatif pemanfaatan limbah padat jarak pagar sebagai bahan baku
obat, suplemen zat pengatur tumbuh dan biopestisida
Pemanfaatan mikroorganisme untuk mendegradasi limbah minyak bumi

Status Penelitian

Skala Penelitian

Komersialisasi
Dasar
Dasar
Dasar

Lokal
Regional
Lokal
Regional

Dasar
Dasar

Regional
Terapan

Dasar

Terapan

Dasar

Terapan

Terapan
Terapan
Terapan
Dasar
Terapan
Dasar
Terapan

Lokal
Regional
Lokal
LokalRegional
LokalRegional
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KEGIATAN
15. Design layar untuk berbagai tipe perahu nelayan–pengurangan
penggunaan BBM

Status Penelitian
n.a

Skala Penelitian
n.a

16. Kajian konservasi kawasan hutan dan kaitannya dengan potensi mikro
hidro
17. Pola pengembangan usaha penyediaan energi di pedesaan
18. Pengembangan pupuk hayati untuk menunjang produksi tanaman
penghasil bioenergi (gatropha )
II. USULAN KEGIATAN PENELITIAN PENDUKUNG
1. Pengembangan sensor cahaya dari biomaterial
2. Optikal biosentor based on photomic crystal with gaussian pulse
3. Bioekologi hama kutu putih pada tanaman jarak pagar
4. Pengembangan tanaman sela pada perkebunan jarak pagar
5. Pengembangan teknologi pengendalian hama terpadu pada tanaman
singkong penghasil bioeternal

n.a

n.a

n.a
n.a

n.a
n.a

Dasar
Dasar
Dasar
Terapan
Terapan

Regional
Regional
Lokal
Regional
Regional

Lampiran 3. Timeline Penelitian dan Pengembangan bidang Ekologi
KEGIATAN AGENDA RISET
2011
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A. Penleitian-penelitian untuk mempelajari kerentanan dan daya
hidup spesies, serta konservasi ekosistem
1. Eksplorasi dan Identifikasi
a) Eko-fisiologi tanaman pangan, ternak dan ikan budidaya
b) Identifikasi dan telaah mendalam perubahan siklus dan pola
hidup parasit dan vektor penyakit zoonosa.
2. Adaptasi dan Resilience
a) Pemetaan kelimpahan dan mutu ekosistem wilayah laut, pesisir,
dataran rendah, dan pegunungan
b) Peningkatan daya adaptasi spesies penting (tanaman, ikan,
ternak, dan hewan) dalam menghadapi degradasi lingkungan
atau perubahan iklim
c) Pengembangan pola adaptasi agroekosistem (pertanian pangan,
perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan) dalam
menghadapi degradasi lingkungan dan perubahan iklim
d) Peningkatan daya adaptasi ternak untuk mencegah penurunan
kualitas dan kuantitas produksi dan reproduksi ternak/hewan,
dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)
e) Rehabilitasi/restorasi ekosistem (hutan, perairan umum

2012

TAHUN
2013

2014

2015

KEGIATAN AGENDA RISET
2011
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daratan) yang penting dalam mitigasi perubahan iklim
3. Pemuliaan Varietas
a) Pemuliaan ternak dan ikan untuk mendapatkan gen tahan
penyakit dan adaptif terhadap perubahan lingkungan termasuk
perubahan iklim
4. Konservasi Spesies dan Ekosistem
a) Ekologi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dampaknya bagi daya
dukung pelestarian sumberdaya air
b) Ekologi kawasan lindung sebagai pemasok sumber daya alam,
regulator iklim, vektor penyakit, serta pendukung sistem
kehidupan
c) Pengelolaan dan konservasi perairan di ekosistem gambut,
pasang-surut, dan rawa banjiran (flood plain area)
d) Pengembangan teknologi konservasi air dan tanah dalam upaya
menghadapi perubahan lingkungan termasuk perubahan iklim
e) Pelestarian plasma nutfah lokal, kerabat liar dan tanaman yang
belum dimanfaatkan secara optimal (underutilized crops)
f) Penangkaran spesies (tumbuhan, ikan, dan satwa liar) yang
terancam punah
B. Penelitian adaptasi & mitigasi system sosial terhadap perubahan lingkungan
1. Kebijakan

2012

TAHUN
2013

2014

2015
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2011

Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2012 – 2025

110

a) Kebijakan pembangunan sektor pertanian pangan, perkebunan,
kehutanan, perikanan dan kelautan, peternakan, atau
kesehatan hewan secara berkelanjutan
b) Pendekatan integratifuntuk perencanaan tata ruang,
perencanaan pembangunan, dan perencanaan pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan
2. Manajemen/Kelembagaan
Pengelolaan Agroekosistem
a) Pengelolaan agroekosistem sebagai tindakan antisipatif dan
upaya pencegahan dampak terhadap perubahan lingkungan
lokal dan atau perubahan iklim
b) Pengelolaan agroekosistem perkotaan, perdesaan, dan wilayah
secara terintegrasi untuk meningkatkan resiliensi terhadap
perubahan lingkungan lokal dan atau perubahan iklim
c) Peningkatan peran dan fungsi ekosistem kawasan lindung dalam
rangka pemeliharaan jasa lingkungan atau imbal jasa lingkungan
(payment for environmental services)
d) Pengembangan perikanan berbasis ekosistem
e) Perencanaan dan evaluasi pengembangan pertanian lahan
kering, lahan gambut, pasang surut, sawah lebak, dan perikanan
air tawar

2012

TAHUN
2013

2014

2015

KEGIATAN AGENDA RISET
2011
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f) Kajian integratif sistem ekologi ikan, ternak/hewan, dan vektor
penyakit yang menopang produktivitas, reproduktivitas, dan
kesehatan
Pengembangan/Penguatan Kelembagaan
a) Pengembangan kelembagaan (termasuk pengaturan hak untuk
akses) terhadap teknologi sea farming, marine culture, dan/atau
konservasi tanah dan air
b) Pengembangan kelembagaan untuk pengendalian hama dan
penyakit tanaman terpadu sebagai antisipasi terhadap ledakan
hama dan pathogen tanaman akibat perubahan lingkungan
termasuk perubahan iklim
c) Sistem informasi sumberdaya alam terkait dengan pengelolaan
sumberdaya alam, penataan ruang, tata lingkungan, dan
pengembangan wilayah
d) Pengembangan sistem manajemen untuk pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan (ISO 14000, audit
lingkungan, ekolabel, dan produksi bersih)
Pemberdayaan Masyarakat
a) Mempelajari dan mendayagunakan pengetahuan dan kearifan
lokal untuk pengaturan pemanfaatan lestari sumberdaya alam,
konservasi keanekaragaman hayati, serta adaptasi dan mitigasi

2012

TAHUN
2013

2014

2015

KEGIATAN AGENDA RISET
2011
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perubahan iklim
3. Teknologi
Pengembangan Permodelan
a) Pengembangan permodelan iklim (model prediksi dan skenario
perubahan iklim) dan pengembangan sistem informasi CROM
(Climate risk, Opportunity, and Management)
b) Pengembangan model environmental sensitivity index,
environmental risk assessment, kajian dampak kumulatif, daya
dukung dan daya tampung lingkungan, dan indikator ekologis
bagi kesehatan ekosistem
Pengembangan Teknologi Aplikasi
a) Pengembangan teknologi pengendalian dan pemanfaatan
limbah serta sanitasi lingkungan
b) Pengembangan bioteknologi lingkungan untuk memulihkan
kondisi lingkungan (bioremediasi) serta pengembangan produk
ramah lingkungan (bio-plastik, pupuk hayati, pestisida hayati,
dan bio-filter)
c) Pengembangan teknik dan alat tangkap perikanan ramah
lingkungan
d) Pengembangan teknologi reproduksi dan pemuliaan ternak, dan
ikan untuk menopang perbaikan genetik yang tahan terhadap

2012

TAHUN
2013

2014

2015

KEGIATAN AGENDA RISET
2011
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e) Pengembangan teknologi partisipatif untuk pemuliaan
tanaman/hewan (participatory plant/animal breeding) guna
pemuliaan varietas yang toleran terhadap kondisi ekstrim,
lingkungan tercemar, perubahan iklim,
ketersediaan
sumberdaya pertanian setempat serta pengetahuan lokal

2012

TAHUN
2013

2014

2015

Lampiran 4. Timeline Penelitian dan Pengembangan bidang Penanggulangan Kemiskinan
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1.Pengelolaan Sumberdaya Alam
1.1. Akses
1. Kendala dan masalah masyarakat dalam mengakses
pengelolaan sumberdaya alam
2. Tata kelola pemanfaatan sumberdaya alam oleh
masyarakat
3. Pola adaptasi masyarakat miskin terhadap berbagai
macam skema pendanaan dalam rangka perubahan iklim
1.2. Kontrol
1. Berbagai kesepakatan masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya alam di suatu kawasan
2. Mekanisme kontrol dalam pengelolaan sumberdaya alam
oleh masyarakat
3. Kearifan Lokal masyarakat sekitar kawasan konservasi
2. Teknologi
2.1. Pengembangan Teknologi
1. Memperkuat teknologi yang ada untuk mampu
mengeksploitasi sumberdaya dengan memperhatikan

2011

2012

2013

2014

2015
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keberlanjutan, untuk dimanfaatkan pada proses budidaya,
proses pengolahan dan industri serta pemasarannya.
2. Mengembangkan
sistem
standarisasi
penggunaan
komponen teknologi maupun paket teknologi untuk
mempercepat difusi dan efektifitas inovasi kemajuan
teknologi.
2.2. Peningkatan Akses Terhadap Teknologi
1. Pengelolaan teknologi dalam sistem industri untuk industri
UMKM
2. Kapasitas dan pengelolaan finansial melalui berbagai
insentif untuk memberdayakan UMKM
3. Wawasan kewirausahaan berbasis teknologi.
3. Ekonomi dan Finansial
3.1. Disparitas Wilayah
1. Distribusi nilai tambah antar wilayah
2. System pengembangan fasilitas pelayanan usaha
3.2. Sektor Finansial
1. Pembiayaan pertanian skala kecil
2. Sektor informal dan usaha ekonomi mikro

2011

2012

2013

2014

2015
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3. Skema pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat
miskin
4. Kebijakan Pembiayaan Non-Bank dan Non-Koperasi untuk
Usaha Menengah Kecil, dan Usaha-usaha Sektor Informal
3.3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
1. Studi Metodologi dan indikator Kesejahteraan Rakyat
Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
2. Studi
KebijakanPembangunan
Daerah
Berbasis
Pemberdayaan Komunitas
3. Studi Aksi Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan
Pedesaan Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. Studi Pemantauan dan Evaluasi Partisipatif Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan
3.4. Kebijakan Fiskal
1. Kebijakan subsidi terhadap orang miskin
2. Ketimpangan struktur anggaran antar wilayah
3. Otonomi daerah dan pengentasan kemiskinan

2011

2012

2013

2014

2015
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Rencana Induk Penelitian IPB Tahun 2012 – 2025

117

4. Sosial Budaya
4.1. Dimensi struktural
1. Stratifikasi sosial pada masyarakat pedesaan dan
kaitannya dengan tingkat kemiskinan serta akses dan
penguasaan alat-alat produksi (sumberdaya alam,
teknologi, modal, dsb). Pola-pola hubungan yang bersifat
dominatif-eksploitatif di kalangan kaum miskin di
pedesaan, reproduksi kelas sosial, dan proses-proses
marginalisasi sosial, juga tercakup dalam bagian ini.
2. Modal sosial kaum miskin di pedesaan
4.2. Dimensi Kultural
1. Ragam dan makna sosial ekonomi seremoni (upacara
adat) dan kaitannya dengan kemiskinan/kesejahteraan
2. Pembentukan modal: antara investasi finansial dan
seremoni
3. Nilai, orientasi hidup, etos kerja, dan semangat
kewirausahaan dalam berbagai komunitas (perbandingan
antar etnis grup, kelompok pekerjaan, desa-kota ekologis,
agama, dan sebagainya)

2011

2012

2013

2014

2015
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5. Sistem Penghidupan Pedesaan
1. Sistem
penghidupan
[nafkah]
dan
penguasaan/pemanfaatan sumberdaya [alam, finansial,
fisik, sosial, keterampilan/intelektual/SDM]
2. Sistem penghidupan [nafkah] dan etika moral ekonomi
[nafkah] yang dibangun
3. Sistem penghidupan [nafkah] dan proses-proses recovery
dari bencana [sosial dan ekologis]
6. Area Penelitian Pengembangan Sumberdaya Manusia
3.1. Bidang Gizi Masyarakat
1. Indikator kerawanan pangan, kelaparan, dan kurang gizi
sebagai basis ukuran kemiskinan
2. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi berbasis ekologi
wilayah.
3. Coping strategy dan positive deviance upaya pencegahan
dan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi
masyarakat miskin menurut ekologi wilayah.
4. Pengelolaan institusi lokal ketahanan pangan dan gizi
dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis
ekologi wilayah

2011

2012

2013

2014

2015
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3.2. Bidang Kesehatan
1. Peningkatan mutu dan kualitas lingkungan hidup yang
lebih sehat melalui pengembangan model pengelolaan
lingkungan berwawasan kesehatan yang berbasis ekologi
wilayah.
2. Analisis dan pengendalian dampak dan risiko berbagai
pembangunan pertanian terhadap kesehatan masyarakat
dan lingkungan
3. Analisis
hubungan
antara
derajat
kesehatan,
produktivitas, dan kemiskinan beradasarkan karakteristik
fungsional dan spatial.
4. Pengembangan potensi produk pertanian untuk
mendukung pelayanan kesehatan yang terjangkau,
khususnya bagi kelompok masyarakat miskin.
3.3. Bidang Pendidikan
1. Sinkronisasi
kemandirian
masyarakat,
khususnya
kelompok masyarakat miskin, dengan keunggulan iptek
guna meningkatkan daya saing produk usaha yang
berbasis sumberdaya lokal.
2. Model PLS untuk pendidikan lanjutan, kaum perempuan,
masyarakat bependidikan rendah dan kelompok

2011

2012

2013

2014

2015
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masyarakat miskin, serta anak usia dini sesuai dengan
potensi sosial ekonomi dan ekologi wilayah.
3. Instrumen pengendalian jaminan mutu setiap jalur,
jenjang dan jenis pendidikan berbasis kompetensi sesuai
dengan potensi ekologi wilayah.
7. Penanggulangan Kemiskinan Akibat Bencana
7.1. Pencegahan
1. Pengembangan sistem informasi dan pemetaan daerah
rawan bencana
2. Pengembangan sistem informasi kerentanan masyarakat
Pengembangan model analisis resiko dan kemungkinan
dampak bencana
2. Pengembangan sistem peringatan dini
5. Pengembangan sistem logistik untuk bencana.
6. Pendidikan tentang kebencanaan
7. Pengembangan model infrastruktur untuk mencegah
bencana seperti tanggul, dam, penahan erosi dan
bangunan tahan gempa di daerah potensi bencana

2011

2012

2013

2014

2015
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7.2. Tanggap Darurat
1. Pengembangan model sistem informasi tanggap darurat
agar dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat
2. engembangan model pemulihanfisik dan psikis pengungsi
7.3. Pemulihan
1. Pengembangan model tata ruang yang sensitif bencana.
2. Antisipasi bencana melalui pola pembangunan yang
sensitif bencana

2011

2012

2013

2014
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KEGIATAN AGENDA RISET
A.

Biofarmaka untuk Penyakit Infeksius Manusia

A.1. Dengue
A.3. hepatitis

2011

2012

2013

2014

2015

2015
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A.4. HIV
B.

Biofarmaka untuk Penyakit non-infeksius Manusia
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B.1. CVD
B.2. Kanker
B.3. Metabolic sindrom (diabetes, hipertensi, obesitas)
B.4. Penyakit geriatric
B.5. Penyakit autoimun
C.

Biofarmaka untuk penyakit infeksius hewan

C.1. Gumboro & CRD unggas
C.2. Masitis dan sindrom periode transisi ternak perah

2011

2012

2013

2014

2015
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C.3. Penyakit zoonosis (bruselosis, cholera babi, antraks,
rabies, flu burung)
C.4. Penyakit Parasit dan protozoa
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D.

Biofarmaka untuk Penyakit non-infeksius Hewan

D.1. Penyakit metabolic
D.2.Penyakit reproduksi
D.3. Penyakit imunitas
E.

AGENDA RISET TAMBAHAN

E.1. Biomaterial
E.3. Kosmetik
E.4. Kebugaran

2011

2012

2013

2014

2015

Lampiran 6. Prosedur Operasional Baku Penelitian
1. POB Penelitian Mandat Institusi
POB Penelitian Mandat Institusi
Rektor

LPPM

Biro Keuangan

Dit. Renbang

Tim PMI

Mulai

Menetapkan kebijakan
Penelitian Mandat Institusi
(PMI)

Memasukkan program PMI dalam RKAT dan menyediakan
pendanaan

Menyiapkan panduan PMI

Menyiapkan TOR

Menetapkan dan
menugaskan Tim
PMI

Menyiapkan draf
proposal

Melakukan
evaluasi terhadap
draf proposal oleh
Komisi PPM

Memperbaiki draf
proposal dan
menyiapkan
rencana kerja
penelitian

Setuju?

ya
Mengesahkan
proposal PMI

tidak

Melaksanakan
penelitian sesuai
dengan proposal dan
rencana kerja

Melakukan pembayaran
sesuai dengan waktu dan
jumlah yang ditentukan

Menyiapkan laporan
Kemajuan (substansi
dan administrasi
keuangan)

Menerima laporan kemajuan administrasi keuangan
dan kemajuan substansi

Melakukan MONEV
Rekomendasi tindak
lanjut penelitian

Menyelesaikan penelitian
dengan mempertimbangkan
rekomendasi hasil MONEV
tidak

Setuju?

Menyiapkan draft laporan

ya

Menerima laporan akhir substansi dan administasi
keuangan

Menyiapkan dan
menyerahkan laporan akhir
(substansi dan administrasi
keuangan)

Menerima dan
mengesahkan laporan
akhir (substansi)

Menerima hasil kegiatan
penelitian

Melaporkan hasil
kegiatan penelitian
kepada Rektor

menyusun Basis data
PMI

Menetapkan kebijakan tindak lanjut
hasil PMI

Menyelenggarakan
Seminar hasil penelitian
bersama tim PMI

Phase

Selesai
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2. POB Penelitian Kompetitif
POB Penelitian Kompetitif
Rektor

Penyandang dana

LPPM

Biro Keuangan

FAKULTAS/PUSAT

Peneliti

Menandatanganani kontrak penelitian

Menyiapkan SK Rektor
Daftar Peneliti yang
akan didanai

Menandatangani SK
Rektor

Menandatangani
kontrak/penugasan
penelitian (LPPM
dengan peneliti)

Melakukan
pembayaran sesuai
dengan waktu dan
jumlah yang
ditentukan

Melaksanakan
penelitian sesuai
proposal

Menerima dan mengesahkan laporan kemajuan dan
keuangan

Menerima dan
mengesahkan
laporan kemajuan

Menyerahkan laporan
kemajuan kepada Kepala
LPPM

Mengunggah /
menyerahkan
laporan kemajuan
(sesuai dengan
ketentuan sumber
dana)

SIMLITABMAS
(sesuai dengan
ketentuan sumber
dana)

Melakukan monev
eksternal

Menyiapkan
laporan kemajuan
(termasuk laporan
keuangan)

Melakukan monev
internal

Menerima laporan
keuangan
Menerima dan
mengesahkan
laporan akhir

Menerima dan
mengesahkan
laporan akhir

Menyerahkan laporan akhir
kepada Kepala LPPM

SIMLITABMAS
(sesuai dengan
ketentuan sumber
dana)
Mengunduh hasil
monev eksternal

Menyusun basis
data LPPM

Menyelenggarakan
seminar hasil
penelitian

Phase

Selesai
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Menyiapkan
laporan akhir
(termasuk laporan
keuangan)

Mengunggah /
menyerahkan
laporan akhir
(sesuai dengan
ketentuan sumber
dana)

3. POB Penelitian Mandiri
POB Penelitian Mandiri
Rektor

LPPM

Fakultas/Pusat

Peneliti

Mulai

Membuat kebijakan
penelitian

Membuat panduan penelitian mandiri dan
melakukan sosialisasi penelitian mandiri
tidak
Mengevaluasi
dan
mengesahkan
proposal

Membuat proposal
sesuai dengan
panduan

ya
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan
proposal

Menyerahkan
proposal kepada
LPPM

Membuat SK
Penelitian
SK Penelitian

tidak

Membuat laporan
kemajuan penelitian

MONEV

ya

Menerima laporan akhir

Melaksanakan
kegiatan penelitian

Membuat laporan
akhir

Menyerahkan
laporan akhir
kepada LPPM

Memasukkan ke
basis data

Phase

selesai
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4. POB Penyelenggaraan Kerjasama
POB Penyelenggaraan Kerjasama
Rektor

Biro Keuangan

Dit. KSPI

LPPM/Fakultas

Mulai

Sosialisasi

Menetapkan
kebijakan kerjasama

Menginisiasi
peluang kerjasama

Membentuk tim
pendukung aspek
legal untuk
membantu
penyusunan MoU

Menandatangani
dokumen MoU

Kantor HPH

Tim Pelaksana

Menerima
penawaran/peluang
kerjasama

ya

Memerlukan
Mou?

tidak

Menyiapkan
dokumen MoU

Menyusun proposal

Menyiapkan draft SPK
Menyiapkan dana
kerjasama

Menandatangani
SPK
Menerbitkan surat
perintah bayar

Menyampaikan
dana kerjasama
Menetapkan/
menugaskan tim
pelaksana

MONEV
penjaminan
mutu

Melaksanakan
kerjasama

ya

tidak
Melakukan tindakan
koreksi
Menerima laporan
keuangan

Menerima laporan
teknis, mengesahkan,
dan menyerahkan
laporan kepada mitra

Menerima dana
kerja sama dari
mitra

Phase

Selesai
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Membuat laporan
teknis dan
keuangan

