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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Jangan Dilewatkan!

1. Pakar IPB di “Siaran Pedesaan 

RRI” 93,75 FM, setiap Selasa pukul 

19.30-20.00 WIB.

2. Siaran SMART Syariah (CI-BEST 

LPPM IPB) Radio SMART FM  

(95,95 FM), setiap Rabu pukul 

08.00-09.00 WIB.

3. Halama IPB di Lion Magazine (Lion 

Air Inflight Magazine) dan Batik 

Magazine (Batik Air Inflight 

Magazine) di setiap edisi.

4. Kolom Tamkinia Republika (CI-

BEST LPPM IPB) setiap Kamis di 

minggu terakhir.

Pra-lokakarya akademik dan pemetaan kurikulum 2014 untuk program Multistrata telah 
dikoordinasikan oleh Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik IPB pada periode 
Mei-Juli 2014. Sebagai tindak lanjutnya, lokakarya akademik dalam rangka finalisasi dan 
penyiapan akhir implementasi kurikulum 2014, digelar 28/8 di Aula Common Class Room (CCR) 
IPB, Kampus IPB Dramaga Bogor.

Direktur Pengkajian dan Pengembangan Akademik (PPA) IPB, Ir. Lien Herlina, M.Sc menyatakan, 
“Kurikulum 2014 mulai diberlakukan pada bulan September 2014. Struktur kurikulum  2014 
untuk program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana sudah bagus untuk diterapkan di IPB. Untuk 
tenaga pendidik seperti dosen, hendaknya mendukung cara penyampaian dalam proses 
pengajaran kepada mahasiswa. Proses pengujian pun harus sesuai dengan apa yang diujikan.”

Lokakarya Akademik 2014
Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana

Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, 
M.Sc menyampaikan,  tujuan dari lokakarya 
ini  adalah memutakhirkan Struktur Kurikulum 
program pendidikan Diploma, Sarjana dan 
Pascasar jana agar  tersusun Struktur 
Kurikulum 2014 yang luwes dan visioner serta 
akan dievaluasi per empat tahun. Disamping 
itu, perlu adanya evaluasi reguler per tahun  
untuk pemutakhiran curriculum content dan 
curriculum delivery.

Pada kesempatan ini, Wakil Rektor Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan IPB Prof. Dr. Ir. 
Yonny Koesmaryono, M.S memaparkan hasil 
pemetaan akademik struktur kurikulum 2014.  
Hadir dalam acara lokakarya ini diantaranya 
para dekan, wakil dekan, ketua departemen, 
ket u a  p ro g ra m  st u d i ,  d a n  s e j u m l a h 
direktur/kepala kantor yang ada di IPB. (Wal)



Tim Biru Muda Departemen Ilmu dan Teknologi 
Kelautan (ITK) IPB berpartisipasi dalam acara 
Robotics Fair yang diselenggarakan pada hari Rabu 
tanggal 20 Agustus 2014 di @america, Pacific Place 
mall. Acara tersebut diselenggarakan oleh 
Komunitas Robot Indonesia yang bekerja sama 
dengan United State Embassy. Acara Robotics Fair 
dihadiri oleh siswa dan siswi yang berasal dari 
berbagai SMA di daerah Jakarta dan Depok yang 
mengembangkan teknologi robotik beserta dua 
perguruan tinggi yang mengembangkan teknologi 
robotik yaitu Institut Pertanian Bogor dan 
Universitas Al-azhar Indonesia. 

Robot bawah air Remotely Operated Vehicle Robot 
Jelajah Bawah Air (ROV RJBA) v2014 milik ITK IPB 
juga dipamerkan dalam kegiatan tersebut. IPB juga 
memamerkan kapal tak berawak, dan mini ROV. 
OpenROV dan ROV RJBA v2014 menjadi pusat 
perhatian dari kegiatan tersebut. Pengembangan 
ROV dilakukan oleh Laboratorium Robotika 
Kelautan ITK IPB sejak 10 tahun terakhir.

Salah satu pakar ROV Amerika Serikat, Eric 
Stackpole sangat terkesan dengan ROV RJBA v2014 
milik IPB. Salah satu anggota Diandra Yulius TIM 
ROV menyatakan bahwa kesempatan ini sangat 
baik untuk pengembangan ROV di ITK IPB “Kami 
bisa berdiskusi langsung dengan Eric dan 
pengembang ROV lainnya serta saling berbagi 
pengalaman” ujar mahasiswa ITK 2010 ini. 

IPB dengan ROV RJBA v2014 mampu menarik 
perhatian seluruh tamu dan media cetak serta 
digital dalam acara tersebut. “Harapan kami agar 
kami dapat mempertahankan semangat untuk 
terus mengembangkan ROV di kampus,” menurut 
Holanda  anggota TIM ROV ITK IPB. Tahun 2015 
ITK IPB juga berencana akan kembali mengikuti 
kompetisi internasional di Hongkong seperti tahun 
2012 dalam Marine Advance Technology Education 
(MATE) Underwater Robot Challenge, Hongkong 
Regional untuk meniti langkah menuju kompetisi 
final di Amerika. (kontributor: Irwan Rudy 
Pamungkas/Tim Biru Muda ITK FPIK IPB)

Underwater Robot ITK IPB 
Unjuk Gigi di  ROBOTICS FAIR

Masyarakat Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) menggelar pre conference workshop 
bertajuk Socio-Economic Consideration on Agricultural Biotechnology. Acara digelar di 
Ruang Mahoni MB- IPB Bogor (27/8).  PERHEPI  merupakan tempat atau wahana 
berhimpunnya segenap peminat ekonomi pertanian, sekaligus forum diskusi. Hal-hal yang 
dibahas diantaranya pengembangan ilmu, serta isu-isu penting dan mendasar dalam 
pembangunan ekonomi pertanian bangsa seperti kemiskinan, pembangunan sumberdaya 
d a n  w i l a y a h ,  h i n g g a  d i n a m i k a  p e r t a n i a n  d a l a m  g l o b a l i s a s i .

Dalam pre conference ini, hadir narasumber pakar yang juga tergabung dalam PERHEPI 
yaitu  Prof. Bustanul Arifin,  Agus Pakpahan dan Leo Gonzales, Chairman of Board of Trustees 
of SIKAP.  Bustanul Arifin dalam penjelasannya menyampaikan dukungannya untuk 
mengembangkan bioteknologi pertanian. Tidak hanya itu ia menyampaikan agar 
pemerintah  meningkatkan anggaran  riset dan pengembangan sedikitnya 1 persen dari 
GDP. Disampaikannya, sekarang dana Research and Development (R & D) dari total PDB 
adalah kurang dari 0,1 persen, atau 7 kali dan 14 kali lebih rendah dibandingkan di Malaysia 
dan China.

Lebih lanjut dikatakannya, pada masa pemerintahan Soekarno (1945-1966), Soeharto 1 
(1966-1985), Soeharto 11 plus dan SBY (2004 – sekarang), perkembangan pertanian 
Indonesia berjalan lambat per sepuluh hingga lima belas tahun. Dari tiga periode 
kepemimpinan presiden tersebut, pertumbuhannya paling tinggi hanya sampai 6 persen, 
yaitu pada periode Soeharto 1.

Disampaikannya pula, bahwa kompleksitas masalah pertanian Indonesia saat ini dapat 
dilihat dari tingkat pertumbuhan  sektor pertanian yang hanya mencapai  3,4 persen. Hal ini 
sama sekali tidak memadai untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.  
Selain itu mayoritas petani tanaman pangan adalah petani kecil yang masih kurang inovatif 
dalam teknologi produksi. Sejak tahun 1990, tingkat pertumbuhan yang tinggi dari sektor 
pertanian tidak berkelanjutan karena alasan kebijakan lingkungan yang tidak kondusif, 
investasi rendah di R & D, lambatnya kemajuan dalam perubahan teknologi, serta adanya 
penurunan investasi publik secara signifikan dari 0,76 di tahun 1984 menjadi 0,39 pada 
tahun 2000. Angka tersebut dihitung dari porsi pengeluaran untuk pertanian dibandingkan 
dengan pangsa PDB pertanian terhadap PDB nasional.  

Prof. Bustanul Arifin merekomendasikan pengembangan sistem inovasi dan perubahan 
teknologi untuk memperbaiki produktivitas dan efisiensi di bidang pertanian. Juga 
pembangunan kapasitas riset dan pengembangan. "Ciptakan strategi untuk pembangunan 
desa dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, penting untuk memberdayakan jaringan 
inovasi pangan yang melibatkan perguruan tinggi, pengusaha, pemerintah dan 
stakeholders,” ungkapnya. Setelah pre conference, acara konferensi digelar pada 28 Agustus 
2014. Rencananya,  akan dibuka oleh ketua umum PERHEPI yang juga Wakil Menteri 
Perdagangan RI, Dr.Bayu Krisnamurti di IPB International Convention Center, Bogor. (dh)

PERHEPI Pre Conference Workshop
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