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Empat Departemen di IPB Menerima
Visitasi “AUN-QA”

Institut Pertanian Bogor (IPB) menambah jumlah program studi (prodi) yang akan mendapat
akreditasi internasional melalui kegiatan asesmen oleh Asean University Network‐Quality
Assurance (AUN‐QA) (14/1). Pengajuan akreditasi dilakukan oleh Departemen Gizi Masyarakat,
Departemen Silvikultur, Departemen Ilmu Ekonomi dan Departemen Agribisnis. Kunjungan tim
penilai akreditasi AUN‐QA diterima di Ruang Sidang Rektor, Gedung Andi Hakim Nasoetion,
Kampus IPB Dramaga Bogor.
Rektor IPB, Prof. Dr Herry Suhardiyanto mengatakan, “IPB berkomitmen dalam peningkatan mutu
pendidikan. Proses penilaian akreditasi dari AUN‐QA ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di IPB yang tidak hanya diakui secara nasional namun juga di tingkat regional dan
internasional, mengingat sistem penilaian AUN‐QA menggunakan basis penjaminan mutu
(Quality Assurance)”. Executive Director of AUN, Dr. Nantana Gajaseni, mengatakan AUN‐QA
memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi dari 10 negara ASEAN untuk bekerjasama
dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan. IPB bersama universitas lainnya di Indonesia ITB, UI,
UGM, dan UNAIR adalah perguruan tinggi papan atas Indonesia anggota AUN, yang dapat
melakukan peningkatan standar mutu pendidikan pada level internasional. “Pada kesempatan ini
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kami membawa delapan orang asesor AUN‐
QA dari Philipina, Thailand, Malaysia, dan
Singapura untuk melakukan asesmen pada
empat program studi di IPB,” terangnya.
Kepala Kantor Manajemen Mutu (KMM) IPB
Dr. Fredinan Yulianda menyampaikan,
harapannya ke depan IPB memiliki program‐
program studi yang memiliki kualifikasi
standar internasional sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan mutu
pendidikan di IPB. Standarisasi pelaksanaan
pendidikan berbasis penjaminan mutu pada
empat program studi di IPB oleh AUN‐QA
juga merupakan suatu langkah IPB untuk
memperoleh pengakuan internasional
terhadap sistem pendidikan di IPB serta
kesetaraan dengan universitas lain di
ASEAN. "Visitasi ini dilakukan dari tanggal
14 hingga 16 Januari 2015 untuk
memastikan kesesuaian standar proses
pelaksanaan pendidikan, sistem
manajemen, sumberdaya manusia, sarana
dan fasilitas dengan standar AUN‐QA.
Semoga proses visitasi dapat berjalan
dengan baik hingga akhirnya keempat
Departemen dapat tersertifikasi AUN‐QA",
tutur Dr. Fredinan.
Dr Fredinan menambahkan, sebelumnya
IPB telah dua kali mendapatkan penilaian
oleh AUN‐QA yaitu pada tahun 2013 dan
2014, dan sudah enam departemen yang
mendapat sertifikasi AU N‐Q A. Enam
departemen itu adalah Agronomi dan
Hortikultura, Proteksi Tanaman, Budidaya
Perairan, Ilmu Produksi dan Teknologi
Peternakan, Ilmu Nutrisi dan Teknologi
Pa ka n , s e r ta S a i n s Ko m u n i ka s i d a n
Pengembangan Masyarakat. (Awl)

Dokter Pohon Mengudara di RRI

merambat lebih cepat melalui kayu solid (utuh) dibandingkan dengan kayu
busuk atau retak. Teknologi yang berkembang saat ini adalah teknologi
akustik tomografi atau dikenal dengan sonic tomography.
Sonic Tomography digunakan untuk mengetahui kondisi bagian dalam pohon
berdasarkan citra (image) warna yang dihasilkan dari matriks kecepatan
gelombang suara yang merambat di bagian dalam kayu. Teknologi drilling
resistance berguna untuk menampilkan perubahan kepadatan kayu terkait
dengan adanya kerusakan pada bagian dalam kayu. Perubahan amplitudo
pada grafik pada alat menunjukkan variasi kepadatan kayu akibat adanya
pembusukan dan retak pada bagian dalam pohon. Penggunaan teknologi
NDT direkomendasikan untuk menduga kondisi internal pohon yang
seringkali pada evaluasi visual tidak terdeteksi kerusakan bagian dalam
pohonnya.(wrw).

Delegasi Sekolah Al-Jannah
Berkunjung ke FMIPA-IPB
Dr. Lina Karlinasari

Musibah tumbangnya pohon yang menelan korban jiwa belum
lama ini di Kebun Raya Bogor (KRB) membuat keprihatinan
semua pihak, tanpa kecuali Institut Pertanian Bogor (IPB). "Saya
atas nama pribadi merasa prihatin dan mengucapkan
belasungkawa bagi para korban", ujar Peneliti Departemen
Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Dr. Lina Karlinasari dalam
Dialog Pakar di RRI Bogor (13/1). Siaran langsung ini dipandu
oleh penyiar Luluk Hadiyanto.
Dr. Lina mengatakan sebenarnya musibah seperti itu bisa
dihindari jika kita mau memeriksa pohon. Evaluasi kondisi
pohon dilakukan dalam rangka mengetahui kesehatan atau
kerusakan pohon, mempertahankan keberadaan pohon,
mengantisipasi tumbang atau robohnya pohon, serta dapat
digunakan untuk menduga sifat kekuatan kayu dalam pohon.
Evaluasi kondisi pohon dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
secara visual dan pemanfaatan teknologi. Evaluasi visual
merupakan kegiatan dasar, paling sederhana, dan paling umum
dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan, kerusakan, dan
kebugaran pohon. Evaluasi ini diarahkan untuk mengetahui dan
menilai tanda (sign) serta gejala (symptom) yang ada pada
pohon. Evaluasi visual dilakukan terhadap seluruh bagian
pohon mulai dari kondisi perakaran, batang utama,
percabangan, daun, serta tajuk, termasuk melakukan evaluasi
terhadap kondisi lingkungan sekitar tempat tumbuhnya pohon.
Hanya saja evaluasi visual memiliki keterbatasan antara lain
tidak dapat menduga kondisi bagian dalam batang pohon yang
sebenarnya.
Pemanfaatan teknologi dilakukan dengan cara pengujian tidak
merusak (nondestructive testing/evaluation, NDT/NDE).
Teknologi NDT yang umum dilakukan untuk mendeteksi kondisi
pohon adalah yang berbasis kecepatan rambatan gelombang
suara (akustik) dan ketahanan pengeboran (drilling resistance).
Prinsip teknologi berbasis akustik adalah dirambatkannya
gelombang suara ke dalam suatu bahan, dimana suara akan

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor
(FMIPA IPB) mendapat kunjungan dari Sekolah Al‐Jannah Jakarta Timur,
Selasa (6/1). Delegasi Al‐Jannah yang terdiri dari empat orang guru diterima
oleh Dekan FMIPA IPB Dr. Sri Nurdiati di Ruang Rapat FMIPA Kampus IPB
Dramaga. Dekan didampingi Wakil Dekan Dr. Kiagus Dahlan, Sekretaris
Fakultas Bidang Kerjasama Dr. Ence Darmo Jaya Supena, Manajer FabLab
FMIPA IPB Ir. Meuthia Rachmaniah, MSc., dan Prof. Damayanti Buchori.
Pada kesempatan kunjungan ini, delegasi Al‐Jannah menyampaikan
keinginan untuk menjalin kerjasama dengan FMIPA IPB. Secara spesifik,
delegasi Al‐Jannah ingin bekerjasama terkait proyek penelitian dan
bimbingan olimpiade. Harapannya, FMIPA dapat memberikan bimbingan
penelitian dan olimpiade sains dari mahasiswa dan akademisi FMIPA kepada
para siswa serta kesempatan praktik penelitian lapangan (PPL) di IPB.
Dekan FMIPA yang juga selaku Co Project Director program USAID‐SAInS
menyambut baik keinginan kerjasama tersebut. FMIPA sendiri saat ini sudah
bekerjasama dengan SMAN 13 Jakarta dan SMAN 1 Kepanjen‐Malang.
Selain itu, FMIPA juga telah bekerjasama dengan SMP dan SMA di
Kabupaten Nias Utara melalui Pemkab Nias Utara. FMIPA bekerjasama
dengan sekolah‐sekolah di Indonesia dengan tujuan untuk mengembangkan
potensi diri ilmu pengetahuan bidang science, technology, engineering, dan
mathematics (STEM) sekolah. Dalam kesempatan ini, delegasi Al‐Jannah
juga bertemu dengan mitra FMIPA IPB dari Columbia University yaitu Prof.
Don Melnick dan Prof. Mary Pearl, yang pada saat bersamaan sedang
berkunjung ke FMIPA IPB dalam rangka program University Partnership
USAID‐SAInS antara FMIPA IPB dengan Columbia University.***

