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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena karunia-Nya
Laporan Kinerja Institut Pertanian Bogor tahun 2019 dapat diselesaikan dengan
baik. Laporan kinerja IPB disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas
penyelenggaraan program kerja IPB tahun 2019. Laporan ini menyajikan berbagai
informasi kinerja secara kuantitatif yang dievaluasi menggunakan Sistem
Manajemen Kinerja (SIMAKER) yang dibangun berbasis Balance Scored Card.
Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian
sampai dengan akhir tahun 2019. Pada posisi akhir tahun, kinerja IPB mencapai
96,36%.
Disamping informasi capaian kinerja menggunakan SIMAKER, dalam
laporan ini juga disajikan informasi tentang program/kegiatan dan kinerja pada 10
bidang program, yaitu bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, pengembangan inovasi dan bisnis, organisasi, sumberdaya manusia,
keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, serta
kemahasiswaan dan alumni. Disamping kinerja juga disajikan prestasi-prestasi
yang telah diraih oleh sivitas akademik IPB pada tahun 2019. Semoga informasi
mengenai kinerja ini berguna bagi seluruh stakeholder IPB dan diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi bagi seluruh unit kerja di IPB untuk perbaikan kinerja
secara berkesinambungan.
Kinerja ini dapat dicapai berkat dukungan seluruh unsur di IPB. Oleh karena
itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
seluruh organ di IPB, para Wakil Rektor, Sekretaris Institut, para Dekan Fakultas/
Sekolah, Kepala LPPM, Kepala LPI, para Direktur, Kepala Kantor, Kepala Biro,
Ketua Departemen, Kepala Pusat, Kepala Unit Penunjang, Ketua Program Studi,
serta seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atas usaha yang sungguhsungguh dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang
telah ditetapkan. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada
kita semua.

Bogor,
Rektor,

Januari 2020

Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si
NIP. 197109171997021003
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BAB I

PENDAHULUAN
Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER) IPB dirancang dan dibangun sejak
tahun 2011 dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan program kerja IPB, yaitu
sebagai perangkat monitoring dan evaluasi kinerja serta dasar perencanaan dan
pengambilan keputusan agar penyelenggaraan program dan pengelolaan sumber
daya IPB menjadi lebih terarah dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
SIMAKER IPB menempati posisi yang sangat strategis dalam penentuan programprogram kerja IPB untuk mencapai kinerja yang disepakati bersama oleh Organ
IPB, yaitu Majelis Wali Amanat, Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar,
sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, Simaker IPB
seyogyanya merupakan komitmen dan sinergi semua organ IPB dalam
melaksanakan perannya serta harus menjadi rujukan semua unit kerja dalam
melaksanakan kegiatan.
Metode yang digunakan dalam SIMAKER IPB adalah Balanced Scorecard
(BSC). Pendekatan BSC dipilih karena memungkinkan diterapkannya mekanisme
sistem manajemen yang menerjemahkan visi dan strategi IPB ke dalam program
kerja yang tepat. BSC telah terbukti efektif dalam membantu banyak institusi dalam
mengimplementasikan strateginya karena dibangun berdasarkan prinsip
keberimbangan antara kinerja jangka pendek dan jangka panjang, antara kinerja
secara internal dan eksternal, maupun berbagai perspektif dalam sebuah institusi.
BSC membantu sebuah institusi menerjemahkan visi dan strategi ke dalam
indikator kinerja yang koheren dalam perspektif-perspektif yang berimbang karena
kegiatan operasional skala kecil yang dilakukannya tetap sejalan dengan sasaran
yang lebih besar dan tujuan jangka panjangnya.
Prinsip berpikir dalam mengembangkan SIMAKER IPB adalah sebagai
berikut: (1) IPB sebagai sebuah institusi berada di dalam satu kesatuan sistem
bersama pemangku kepentingan, (2) Tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan
oleh IPB ditujukan sebagai upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi IPB,
(3) Proses internal dalam pelaksanaan program kerja IPB dilakukan berdasarkan
standar yang ditetapkan. SIMAKER IPB mencakup 5 (lima) perspektif yang saling
menunjang, berkaitan secara terus menerus, dan diturunkan dari visi, misi, serta
Renstra IPB, yaitu Pemangku kepentingan (stakeholders), Keuangan (financial),
Riset dan keunggulan akademik (research and academic excellence), Proses bisnis
internal (internal business process), dan Pembangunan kapasitas (capacity
building).
Pada masing-masing perspektif selanjutnya ditetapkan indikator kinerja
(IK) yang relevan dan target kinerjanya untuk mengukur kinerja IPB. IK dan target
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kinerja tersebut mengacu pada visi IPB yang akan dicapai dan tuntutan standar
eksternal (BAN-PT, lembaga akreditasi internasional dan lembaga pemeringkatan
internasional) serta berpatokan pada standar mutu akademik dan non akademik.
Dengan adanya IK maka seluruh unit kerja IPB akan lebih berperan dalam
membangun budaya manajemen berbasis kinerja yang transparan, lebih mampu
meningkatkan efisiensi dan kecepatan respon dalam mencapai target kinerja, serta
memperoleh hasil evaluasi yang lebih obyektif dan lebih komprehensif. Selain itu,
dalam keseharian aktivitasnya pimpinan, dosen serta tenaga kependidikan dapat
lebih fokus pada ukuran kinerja yang selaras dengan tujuan strategis IPB.
Pencapaian kinerja ini didukung dengan pemutakhiran standar mutu sehingga
terjadi proses peningkatan mutu yang berkelanjutan (continuous improvement).
SIMAKER IPB setiap tahun dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan
pengembangan, baik terkait sistemnya maupun indikator-indikator kinerjanya. Pada
tahun 2019, SIMAKER telah dikembangkan dan telah terintegrasi dengan sistemsistem informasi lainnya yang ada di IPB. Dengan terintegrasi dengan sistem
informasi lainnya, pengukuran capaian kinerja menjadi cepat dan selalu update
karena data yang realisasi kinerja untuk masing-masing IK secara otomatis
mengambil dari sistem-sistem informasi yang relevan. IK pada SIMAKER IPB
tahun 2019 juga mengalami perubahan dan perbaikan, serta jumlahnya menjadi 39
IK.
Tujuan dari penyusunan Laporan Capaian Kinerja IPB Tahun 2019 ini
adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis capaian kinerja IPB pada tahun
2019. Manfaat dari tersusunnya Laporan Capaian Kinerja ini adalah: (1)
Tersedianya informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja IPB tahun
2019, (2) Tersedianya rujukan yang menerjemahkan visi dan strategi institusi ke
dalam program kerja bagi seluruh unit kerja IPB dengan indikator kinerja yang jelas
dan terukur, dan (3) Terbentuknya komitmen dan sinergi antar Organ IPB dalam
rangka mencapai tujuan dan keunggulan institusi.
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Kinerja SIMAKER
Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAKER) IPB dibangun dengan
tujuan untuk mendukung pelaksanaan program-program kerja IPB, yaitu sebagai
perangkat monitoring dan evaluasi kinerja serta dasar perencanaan dan
pengambilan keputusan agar penyelenggaraan program dan pengelolaan sumber
daya IPB menjadi lebih terarah dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Metode yang digunakan dalam SIMAKER adalah Balanced Scorecard (BSC) yang
mencakup lima perspektif yang saling menunjang dan berkaitan dengan sangat erat.
Kelima perpektif tersebut yaitu:
1) Pemangku kepentingan (stakeholders),
2) Keuangan (financial),
3) Riset dan keunggulan akademik (research and academic excellence),
4) Proses bisnis internal (internal business process), dan
5) Pembangunan kapasitas (capacity building).
Berdasarkan lima perspektif tersebut kemudian dirumuskan dan disusun
indikator-indikator kinerja (IK) yang relevan. IK disusun untuk menjadi gambaran
kinerja IPB pada masing-masing perspektif berdasarkan target kinerja yang
ditetapkan. Target kinerja ditentukan berdasarkan hasil evaluasi atas capaian
kinerja tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai baseline. IK dan target kinerja
tersebut mengacu pada visi IPB yang akan dicapai, kompatibel dengan tuntutan
standar eksternal (BAN-PT, lembaga akreditasi internasional, dan lembaga
pemeringkatan internasional), serta berpedoman pada standar mutu akademik dan
non akademik yang ditetapkan oleh IPB sendiri. Indikator kinerja pada SIMAKER
IPB untuk tahun 2019 berjumlah 39 IK.
Keluaran dari SIMAKER merupakan informasi yang sangat strategis dalam
penentuan program prioritas dan program kerja inisiatif untuk mencapai kinerja
yang disepakati bersama oleh Organ IPB, yaitu Majelis Wali Amanat, Rektor, Senat
Akademik, dan Dewan Guru Besar. Dengan demikian, SIMAKER IPB merupakan
komitmen bersama dan menjadi muara sinergi semua organ IPB dalam
melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta
menjadi rujukan semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Target kinerja IPB tahunan selalu disampaikan/disosialisasikan langsung
oleh Rektor pada awal tahun dalam forum Rabuan Bersama kepada seluruh staf
(dosen dan tenaga kependidikan) di lingkungan IPB dan organ IPB (Majelis Wali
Amanat, Senat Akademik dan Dewan Guru Besar). Pada forum tersebut sekaligus
juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja untuk tahun berjalan. Perjanjian
kinerja ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai
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antara pimpinan unit kerja (para Wakil Rektor, Sekretaris Institut, Kepala Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Lembaga Pengembangan
Institut, para Dekan Fakultas/Sekolah) yang menerima amanah/tanggungjawab
kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab, yaitu Rektor.
Dokumen perjanjian kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan masing-masing
unit kerja sehingga fokus di dalam menjalankan program dan kegiatannya untuk
mencapai rencana kinerja yang telah disepakati. Target kinerja IPB tahun 2019
berdasarkan SIMAKER IPB disajikan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Target Kinerja IPB tahun 2019 Berdasarkan SIMAKER IPB
No
1.

Perspektif
Stakeholders

2.

Finacial

3.

Research and
Academic
Excellence

Indikator Kinerja
Jumlah invensi
Jumlah inovasi yang dikomersialkan
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan masyarakat
Jumlah pendaftaran paten
Jumlah pendaftaran HKI
Peringkat versi QS-WUR
Peringkat versi QS-WUR by subject (Agriculture
& Forestry)
Peringkat versi pemeringkatan Kemristekdikti
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
laporan keuangan
Jumlah dana yang diperoleh dari kerjasama
pendidikan
Jumlah dana yang diperoleh dari kerjasama
penelitian dan PPM
Jumlah dana yang peroleh dari usaha bisnis
(SUA/SUP)
Jumlah dana yang diperoleh dari deviden (SUK)
Keketatan seleksi program S0
Keketatan seleksi program S1
Keketatan seleksi program S2
Keketatan seleksi program S3
Persentase masa tunggu kerja program S0
Persentase masa tunggu kerja program S1
Persentase lulusan program vokasi yang menjadi
wirausaha
Persentase lulusan program sarjana yang menjadi
wirausaha
Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional
Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional
Jumlah publikasi ilmiah terakreditasi nasional
(SINTA)
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3
WTP
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6.55
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1.30
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7
7
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Tabel 2.1. (Lanjutan)
No

Perspektif

4.

Internal Business
Process

5.

Capacity Building

Indikator Kinerja
Jumlah publikasi ilmiah internasional terindeks
global (non scopus)
Jumlah publikasi ilmiah terindeks scopus
Akreditasi institusi
Persentase akreditasi A prodi S0
Persentase akreditasi A prodi S1
Persentase akreditasi A prodi S2
Persentase akreditasi A prodi S3
Jumlah prodi yang terakreditasi/sertifikasi
internasional
Persentase dosen yang memiliki jabatan GB
Persentase dosen yang berpendidikan S3
Jumlah tendik yang memiliki sertifikat
kompetensi
Jumlah MoU kerjasama internasional yang aktif
Jumlah kerjasama internasional (MoA)
Jumlah MoU kerjasama nasional yang aktif
Jumlah kerjasama nasional (MoA)

Target
1000
1000
A
15
95.00
83
85
27

20
73
100
130
50
350
700

2.2. Program IPB 2019-2023
Program-program IPB periode 2019-2023 dikelompokkan atas 10 bidang
pengembangan. Masing-masing bidang tersebut diuraikan sebagai berikut:
1) Bidang Pendidikan : Education for Millenial Generation
Program pengembangan bidang pendidikan meliptui: (1)
Penyelenggaraan pendidikan, (2) Penataan Program Studi dan
Kurikulum, (3) Penguatan Pendidikan Kewirausahaan dan Pendidikan
Karakter, dan (4) Peningkatan Kualitas Intake.
2) Bidang Penelitian : Research Excellence Toward Techno-Socioentrepreneurial University
Program pengembangan bidang penelitian terdiri atas: (1)
Pengembangan Penyelenggaraan Penelitian, (2) Pengembangan
Keilmuan, (3) Pendayagunaan Riset, dan (4) Pengembangan dan
Klasterisasi Pusat Penelitian.
3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat : Enriching Society for
Socio Resilience
Program pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat terdiri
atas dua program, yaitu: (1) Pelayanan dan Peran IPB bagi Masyarakat,
dan (2) PPM Internasional.
4) Bidang Pengembangan Inovasi dan Bisnis : Innovation Driven
Business Development
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Program pengembangan bidang pengembangan inovasi dan bisnis
terdiri atas program-program pengembangan sebagai berikut: (1)
Pengembangan Inovasi, (2) Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa
dan Alumni, (3) Pengembangan Bisnis, dan (4) Pengembangan
Endowment Fund.
5) Bidang Organisasi : Healthy Organization and Smart Governance
Program pengembangan bidang organisasi terdiri atas dua program,
yaitu: (1) Efektivitas dan Efisiensi Sistem Organisasi, dan (2)
Peningkatan Ranking IPB.
6) Bidang Sumber Daya Manusia: Human Capital in Digital Era
Program pengembangan bidang sumber daya manusia meliputi dua
program, yaitu: (1) Peningkatan Kinerja SDM, dan (2) Peningkatan
Kinerja SDM.
7) Bidang Keuangan: Financial Sustainability and Good Governance
Program pengembangan bidang keuangan terdiri atas dua program,
yaitu: (1) Peningkatan Sumber Pendanaan, dan (2) Peningkatan
Pengelolaan Keuangan.
8) Bidang Prasarana dan Sarana: Green and Smart Infrastructure
Program pengembangan bidang prasarana dan sarana meliputi tiga
program, yaitu: (1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana, (2) Kecukupan
dan Mutu Sarana dan Prasarana, dan (3) Pengembangan Sarana dan
Prasarana.
9) Bidang Teknologi dan Komunikasi : Robust ICT System
Program pengembangan bidang teknologi dan komunikasi meliputi tiga
program, yaitu: (1) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur IT, (2)
Pengembangan Sistem Informasi, dan (3) Pengelolaan Database IPB.
10) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni: Excellent Students and
Graduates for Techno-Sociopreneurship
Program pengembangan bidang kemahasiswaan dan alumni terdiri atas
lima program, yaitu: (1) Pembinaan Karakter, Soft Skill,
Kepemimpinan, dan Kewirausahaan, (2) Peningkatan Kesejahteraan
Mahasiswa, (3) Pengembangan Minat, Bakat, dan Penalaran
Mahasiswa, (4) Peningkatan Interaksi Lintas Budaya, dan (5)
Pembinaan Karir Lulusan, Hubungan dengan Alumni dan Layanan
Kemahasiswaan.
Program-program IPB periode 2019-2023 saling berkaitan erat satu sama
lain seperti disajikan pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Keterkaitan antar Program-program IPB 2019-2023
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2019
3.1. Capaian Kinerja SIMAKER Tahun 2019
Capaian kinerja IPB tahun 2019 berdasarkan SIMAKER diukur untuk
masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang
dicantumkan pada SIMAKER adalah indikator kinerja seperti yang terdapat dalam
Renstra IPB 2019-2023 yang telah disederhanakan, sehingga hanya berjumlah 39
indikator kinerja. Keseluruhan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam
lima perspektif, yaitu: (1) pemangku kepentingan (stakeholders), (2) keuangan
(financial), (3) riset dan keunggulan akademik (research and academic excellence),
(4) proses bisnis internal (internal business process), dan (5) pembangunan
kapasitas (capacity building).
Target capaian kinerja IPB ditetapkan setiap tahun dengan
mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya sebagai baseline, standar penilaian
akreditasi nasional dan pemeringkatan internasional serta kondisi kapasitas
institusi. Capaian kinerja IPB secara keseluruhan merupakan kontribusi capaian
kinerja dari seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh
karena itu, target capaian masing-masing indikator kinerja diturunkan (cascading
process) secara proporsional ke unit-unit kerja yang terkait. Proses cascading
dilakukan dengan mengikuti pengelompokan unit kerja berdasarkan kelompok
pelaksana akademik (fakultas, departemen, Sekolah Pascasarjana, Sekolah Vokasi,
LPPM dan pusat studi serta Lembaga Pengembangan Institut (LPI), dan kelompok
pelaksana administrasi atau non-akademik (direktorat, kantor, biro dan unit
penunjang akademik).
SIMAKER tahun 2019 telah terintegrasi dengan sistem-sistem informasi
yang ada di IPB, sehingga data realisasi kinerja untuk sebagian besar indikator
kinerja dipanen datanya secara otomatis dari sistem-sistem informasi tersebut.
Walaupun demikian terdapat beberapa indikator kinerja yang data realisasi
kinerjanya masih harus diinput secara langsung ke SIMAKER karena tidak terdapat
dalam sistem, seperti indikator kinerja Akreditasi Institusi, dan indikator kinerja
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Secara
keseluruhan capaian kinerja IPB pada tahun 2019 adalah sebesar 96,36 persen.
Capaian kinerja IPB tahun 2019 berdasarkan SIMAKER untuk masing-masing
perspektif disajikan pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Capaian Kinerja IPB Tahun 2019 Berdasarkan SIMAKER
No.

Perspektif

Capaian (%)

1

Stakeholder

97,7

2

Financial

98,2

3

Research and Academic Excellence

91,0

4
5

Internal Business Process
Capacity Building

99,1
97,8

Total Capaian

96,36

Sumber: SIMAKER IPB Tahun 2019

Capaian kinerja IPB tahun 2019 tersebut merupakan akumulasi dari 39
indikator kinerja. Dari keseluruhan indikator kinerja tersebut, sebanyak 17 (44%)
indikator kinerja capaiannya telah melebihi 100 persen (warna biru), 18 (46%)
indikator capaiannya antara 80-100 persen (warna hijau), dan sisanya sebanyak
empat (10%) indikator capaiannya kurang dari 80 persen (warna kuning). Capaian
kinerja untuk masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Capaian Kinerja IPB Tahun 2019 Berdasarkan Indikator Kinerja
SIMAKER
No.

Perspektif

1.

Stakeholders

2.
Financial

Indikator Kinerja

Unit

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Jumlah invensi
Jumlah inovasi yang
dikomersialkan
Jumlah inovasi yang
dimanfaatkan
masyarakat
Jumlah pendaftaran
paten
Jumlah pendaftaran
HKI
Peringkat versi QSWUR
Peringkat versi QSWUR by subject
(Agriculture &
Forestry)
Peringkat versi
pemeringkatan
Kemristekdikti
Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
atas laporan keuangan
Jumlah dana yang
diperoleh dari
kerjasama pendidikan

judul

68

118

173,53

judul

15

31

206,67

judul

30

84

280

judul

55

101

183,64

Judul

55

124

225,45

rank

500

600

80

rank

100

100

100

rank

3

3

100

opini

WTP

WTP

100

milyar

100

97,4

97,4
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Tabel 3.2. (Lanjutan 1)
No.

Perspektif

3.

Research and
Academic
Excellence

4.

Internal
Business
Process

Indikator Kinerja
Jumlah dana yang
diperoleh dari
kerjasama penelitian
dan PPM
Jumlah dana yang
peroleh dari usaha
bisnis (SUA/SUP)
Jumlah dana yang
diperoleh dari deviden
(SUK)
Keketatan seleksi
program S0
Keketatan seleksi
program S1
Keketatan seleksi
program S2
Keketatan seleksi
program S3
Persentase masa tunggu
kerja program S0
Persentase masa tunggu
kerja program S1
Persentase lulusan
program vokasi yang
menjadi wirausaha
Persentase lulusan
program sarjana yang
menjadi wirausaha
Jumlah prestasi
mahasiswa tingkat
nasional
Jumlah prestasi
mahasiswa tingkat
internasional
Jumlah publikasi ilmiah
terakreditasi nasional
(SINTA)
Jumlah publikasi ilmiah
internasional terindeks
global (non scopus)
Jumlah publikasi ilmiah
terindeks scopus
Akreditasi institusi
Persentase akreditasi A
prodi S0
Persentase akreditasi A
prodi S1
Persentase akreditasi A
prodi S2
Persentase akreditasi A
prodi S3

Unit

Target

Realisasi

Capaian
(%)

milyar

132

211,97

160,58

milyar

40

41,4

103,5

milyar

20

18,1

90,5

indeks

6,55

4,07

62,14

indeks

20

14,76

73,8

indeks

1,25

1,45

116

indeks

1,30

1,38

106,15

%

70

70,26

100,37

%

70

69,26

98,94

%

7

6,16

88

%

7

6,4

91,43

judul

90

113

125,56

judul

15

28

186,67

judul

1.000

583

58,3

artikel

1.000

793

79,3

artikel

1.000

1.056

105,6

rank

A

A

100

%

15

17,65

117,67

%

95

89,74

94,46

%

83

85,92

103,52

%

85

82,22

96,73
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Tabel 3.2. (Lanjutan 2)
No.

Perspektif

5.

Capacity
Building

Indikator Kinerja
Jumlah prodi yang
terakreditasi/sertifikasi
internasional
Persentase dosen yang
memiliki jabatan GB
Persentase dosen yang
berpendidikan S3
Jumlah tendik yang
memiliki sertifikat
kompetensi
Jumlah MoU kerjasama
internasional yang aktif
Jumlah kerjasama
internasional (MoA)
Jumlah MoU kerjasama
nasional yang aktif
Jumlah kerjasama
nasional (MoA)

Unit

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Sertifikat

27

27

100

%

20

18,78

93,9

%

73

72,47

99,27

Sertifikat

100

99

99

naskah

130

150

115,38

naskah

50

59

118

naskah

350

721

206

naskah

700

1.288

184

Uraian berikut adalah capaian kinerja IPB tahun 2019 berdasarkan masingmasing perspektif SIMAKER IPB.
3.1.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
Kinerja IPB dari perspektif pemangku kepentingan (stakeholder) diukur
berdasarkan 8 (delapan) indikator kinerja yaitu: (1) Jumlah invensi, (2) Jumlah
inovasi yang dikomersialkan, (3) Jumlah inovasi yang dimanfaatkan masyarakat,
(4) Jumlah pendaftaran paten, (5) Jumlah pendaftaran HKI, (6) Peringkat versi QSWUR, (7) Peringkat versi QS-WUR by subject (Agriculture & Forestry), dan (8)
Peringkat versi pemeringkatan Kemristekdikti. Secara menyeluruh, kinerja dari
perspektif stakeholder telah mencapai 97,7 persen. Capaian kinerja perspektif
stakeholder secara grafis disajikan pada Gambar 3.1.
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Perspektif Stakeholders
Jumlah invensi
Peringkat versi
pemeringkatan
Kemristekdikti

Peringkat versi QS-WUR by
subject (Agriculture &
Forestry)

300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%

Peringkat versi QS-WUR

Jumlah inovasi yang
dikomersialkan

Jumlah inovasi yang
dimanfaatkan masyarakat

Jumlah pendaftaran paten
Jumlah pendaftaran HKI

Gambar 3.1 Capaian Kinerja IPB 2019 untuk Perspektif Stakeholder
Hasil pemeringkatan nasional dan internasional menunjukkan hasil capaian
sesuai target, terutama pemeringkatan versi Kemenristekdikti serta versi QS WUR
by subject Agriculture & Forestry. Adapun hasil pemeringkatan QS WUR, IPB
belum mencapai target, namun proses pemeringkatan selama tiga tahun terakhir
memperlihatkan trend peningkatan yang cukup signifikan. Terdapat beberapa
indikator QS WUR yang masih dapat terus dibenahi, yaitu: (1) Peningkatan
publikasi dan sitasi, yang dibenahi melalui penguatan klinik/rumah publikasi dan
sistem insentif, kerjasama riset internasional (misalnya program WCP, WCR,
MIRA, dll), (2) Penguatan promosi akademik dan kinerja alumni, dapat dibenahi
melalui joint research & publication, road show, pemutakhiran website, kerjasama
employers & alumni, (3) Peningkatan international students & faculty, yang
dibenahi melalui pengembangan kelas internasional (termasuk credit earning,
Joint/double degree) dan summer course, dan (4) Peningkatan jumlah dosen
melalui skema NIDK, NUPI atau sejenisnya.
Pencapaian target inovasi termasuk didalamnya hilirisasi yang cukup
signifikan disebabkan oleh usaha terus menerus yang dilakukan IPB utamanya
melalui: (1)) pendataan inovasi baru melalui program BIC Inovasi prospektif, (2)
pemahaman rezim HKI untuk memapankan hilirisasi, (3) pendaftaraan HKI selain
paten, yaitu hak cipta (umumnya buku terbitan IPB), dan (4) realisasi pembagian
manfaat (misalnya royalty) dari HKI yang berhasil didayagunakan (komersialisasi).
IPB merupakan perguruan tinggi yang sangat aktif untuk mempromosikan seluruh
invensi menjadi inovasi prospektif yang kemudian diterapkan baik melalui jalur
sosial (sociepreuneur) ataupun teknologi (technopreneur).
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3.1.2. Perspektif Keuangan (Financial)
Capaian kinerja IPB untuk perspektif keuangan (financial) diukur
berdasarkan lima indikator kinerja sebagai berikut: (1) Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, (2) Jumlah dana yang diperoleh dari
kerjasama pendidikan, (3) Jumlah dana yang diperoleh dari kerjasama penelitian
dan PPM, (4) Jumlah dana yang peroleh dari usaha bisnis (SUA/SUP), dan (5)
Jumlah dana yang diperoleh dari deviden (SUK). Pada tahun 2019, capaian kinerja
IPB untuk perspektif financial mencapai 98,2 persen. Secara grafis capaian kinerja
perspektif financial disajikan pada Gambar 3.2.

Perspektif Finansial
Opini WTP atas laporan
keuangan

200%
150%
Jumlah dana yang diperoleh
dari deviden (SUK)

100%
50%

Jumlah dana yang diperoleh
dari kerjasama pendidikan

0%

Jumlah dana yang peroleh
dari usaha bisnis (SUA/SUP)

Jumlah dana yang diperoleh
dari kerjasama penelitian
dan PPM

Gambar 3.2 Capaian Kinerja IPB 2019 untuk Perspektif Financial
Capaian kinerja untuk perspektif finansial memperlihatkan kondisi yang
positif, dimana hampir semua target dapat tercapai. Secara khusus indikator jumlah
dana yang diperoleh dari penelitian dan PPM meningkat cukup signifikan yang
disebabkan secara internal oleh pelaporan keuangan kegiatan yang lebih baik,
terutama dengan diperjelasnya pemanfaatan dana kerjasama melalui sistem
penganggaran RKA, terutama di pusat-pusat penelitian. Selain itu terbitnya
peraturan rektor terkait besaran alokasi dana pengembangan IPB, antara 0% hingga
10% semakin memperjelas pembagian manfaat (benefit sharing) kerjasama. Masih
perlu diperhatikan adalah ketepatan waktu pencairan dana kerjasama yang diajukan
oleh unit kerja untuk menghasilkan deliverables yang dijanjikan ke mitra. Dengan
adanya sistem yang semakin handal dan dapat dipantau kedua belah pihak, maka
excellent innovation ecosystem dapat terbangun di IPB. Program capacity building
bagi PKU di unit kerja harus selalu dilakukan secara terus menerus serta proses
pendampingannya untuk meminimalkan risiko akibat ketidaktahuan, kelalaian dan
kesalahan yang disengaja.
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3.1.3. Perspektif Riset dan Keunggulan Akademik (Research and Academic
Excellence)
Kinerja IPB dalam perspektif riset dan keunggulan akademik (research and
academic excellence) dicirikan oleh capaian kinerja pada 13 indikator kinerja,
yaitu: (1) Keketatan seleksi program S0, (2) Keketatan seleksi program S1, (3)
Keketatan seleksi program S2, (4) Keketatan seleksi program S3, dan (5) Persentase
masa tunggu kerja program S0, (6) Persentase masa tunggu kerja program S1, (7)
Persentase lulusan program vokasi yang menjadi wirausaha, (8) Persentase lulusan
program sarjana yang menjadi wirausaha, (9) Jumlah prestasi mahasiswa tingkat
nasional, (10) Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional, (11) Jumlah
publikasi ilmiah terakreditasi nasional (SINTA), (12) Jumlah publikasi ilmiah
internasional terindeks global (non scopus), dan (13) Jumlah publikasi ilmiah
terindeks scopus. Capaian kinerja IPB untuk perspektif research and academic
excellence telah mencapai 91 persen. Secara grafis capaian kinerja untuk perspektif
ini disajikan pada Gambar 3.3.

Perspektif Research and Academic Excellence

Ketetatan seleksi program
S0
Jumlah publikasi ilmiah
terindeks scopus

Jumlah publikasi ilmiah
internasional terindeks…

Jumlah publikasi ilmiah
terakreditasi nasional…

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ketetatan seleksi program
S1

Ketetatan seleksi program
S2

Ketetatan seleksi program
S3

Jumlah prestasi mahasiswa
tingkat internasional
Jumlah prestasi mahasiswa
tingkat nasional
Persentase lulusan program
sarjana yang menjadi…

Persentase masa tunggu
kerja program S0
Persentase masa tunggu
kerja program S1
Persentase lulusan program
vokasi yang menjadi…

Gambar 3.3 Capaian Kinerja IPB 2019 untuk Perspektif Research and Academic
Excellence
Perspektif Research and Academic Excellence sejatinya sesuai dengan
indikator academic dan employer reputation pada sistem pemeringkatan dunia,
dimana secara langsung kinerja ini menggambarkan juga reputasi IPB di tingkat
nasional maupun global. Terdapat satu indikator yang menunjukkan capaian cukup
signifikan yaitu jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional. Kegiatan yang
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didedikasikan untuk peningkatan prestasi internasional berkaitan sangat erat
dengan prestasi nasional. Melalui proses pendampingan dan mentoring, IPB
mengidentifikasi para “champion” yang diseleksi dari rekam jejak di tingkat IPB
maupun nasional. Secara singkat proses pembinaan yang baik dapat dilihat dari
prestasi mahasiswa IPB sebagai pemenang peringkat dua pada PIMNAS XXXII
Tahun 2019. Usaha lain yang dilakukan adalah melakukan sinergi dengan kegiatan
internasionalisasi di IPB terutama pada kegiatan seminar internasional, dimana
dibuka sesi pararel khusus presentasi mahasiswa pada seminar internasional yang
diselenggarakan IPB. Penilaian terhadap presenter terbaik baik oral maupun poster
oleh juri internasional menambah ajang kompetisi bagi mahasiswa untuk terus
berprestasi.

3.1.4. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process)
Kinerja IPB dalam perspektif internal business process dicerminkan oleh
capaian dari enam indikator kinerja sebagai berikut: (1) Akreditasi institusi, (2)
Persentase akreditasi A prodi S0, (3) Persentase akreditasi A prodi S1, (4)
Persentase akreditasi A prodi S2, (5) Persentase akreditasi A prodi S3, dan (6)
Jumlah prodi yang terakreditasi/sertifikasi internasional. Capaian kinerja dari
perspektif internal business process telah mencapai 99,1 persen. Secara grafis
capaian kinerja untuk perrspektif internal business process disajikan pada Gambar
3.4.

Perspektif Internal Business Process
Akreditasi institusi
Jumlah prodi yang
terakreditasi/sertifikasi
internasional

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Persentase akreditasi A
prodi S3

Persentase akreditasi A
prodi S0

Persentase akreditasi A
prodi S1

Persentase akreditasi A
prodi S2

Gambar 3.4 Capaian Kinerja IPB 2019 untuk Perspektif Internal Business
Process
Capaian kinerja untuk perspektif internal business process secara umum
sesuai, dimana ada satu indikator yang melebihi target yaitu persentase akreditasi
A prodi S0. Walaupun jika dibandingkan dengan prodi S1 masih tergolong rendah,
trend pencapaian ini dapat dijadikan sebagai lessons learned untuk strategi
peningkatan jumlah prodi akreditasi A. Sangat penting adalah kompetensi SDM
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terutama tenaga pendidik di Sekolah Vokasi yang mana kapabilitas, kapasitas serta
availabilitasnya selama proses pembelajaran secara terus menerus perlu
ditingkatkan. Perlu usaha yang lebih tersetruktur dengan milestone yang jelas ke
depan agar capaian 50 persen akreditasi A hingga 100 persen dapat diperoleh dalam
kurun waktu yang lebih cepat melalui proses bisnis terobosan.
3.1.5. Perspektif Pembangunan Kapasitas (Capacity Building)
Kinerja IPB untuk perspektif capacity building diukur berdasarkan 7 (tujuh)
indikator kinerja sebagai berikut: (1) Persentase dosen yang memiliki jabatan GB,
(2) Persentase dosen yang berpendidikan S3, (3) Jumlah tendik yang memiliki
sertifikat kompetensi, (4) Jumlah MoU kerjasama internasional yang aktif, (5)
Jumlah kerjasama internasional (MoA), (6) Jumlah MoU kerjasama nasional yang
aktif, dan (7) Jumlah kerjasama nasional (MoA). Secara keseluruhan, capaian
kinerja dari perspektif capacity building telah mencapai 97,8 persen. Capaian
kinerja untuk perspektif capacity building secara grafis disajikan pada Gambar 3.5.

Perspektif Capacity Building
Persentase dosen yang
memiliki jabatan GB

250%
Jumlah kerjasama nasional
(MoA)

200%
150%

Persentase dosen yang
berpendidikan S3

100%
50%
0%
Jumlah MoU kerjasama
nasional yang aktif

Jumlah kerjasama
internasional (MoA)

Jumlah tendik yang memiliki
sertifikat kompetensi

Jumlah MoU kerjasama
internasional yang aktif

Gambar 3.5 Capaian Kinerja IPB 2019 untuk Perspektif Capacity Building
Capaian kinerja perspektif capacity building diwarnai oleh meningkatnya
target jumlah kerjasama nasional baik MoU maupun MoA yang disepakati. Saat ini
tentunya banyak mitra nasional yang ingin bekerjasama dengan IPB umumnya
untuk peningkatan kapasitas organisasi. Hal tersebut merupakan tanda positif yang
menggambarkan langsung reputasi IPB, namun kuantitas kerjasama perlu juga
diimbangi dengan peningkatan kualitas, terutama pada area kerjasama yang
strategis. Keberpihakan IPB juga harus ditunjukkan dalam hal implementasi
kerjasama terutama untuk meningkatkan kapasitas daerah-daerah yang tertinggal.
Keberadaan IPB di setiap jengkal tanah Nusantara harus dirasakan dan kemitraan
kolaboratif dengan stakeholders daerah harus terus diperbanyak realisasinya. Peran
alumni dalam hal ini juga sangat sentral sebagai bagian proses peningkatan
kapasitas nasional.
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3.1.6. Capaian Kinerja Fakultas/Sekolah/Departemen
Simaker IPB selain mengukur capaian kinerja IPB, juga mengukur capaian
kinerja fakultas/sekolah dan departemen. Capaian kinerja unit-unit tersebut diukur
dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja dari beberapa
indikator kinerja yang terdapat dalam Simaker, terutama indikator kinerja yang
berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Target-target kinerja untuk masingmasing indikator kinerja dari unit fakultas/sekolah ditetapkan di awal tahun 2019
pada forum Rabuan Bersama. Pada forum ini ditandatangani kontrak atau perjanjian
kinerja antara Dekan Fakultas/Sekolah sebagai yang menerima mandat dengan
Rektor sebagai pemberi mandat. Capaian kinerja unit fakultas merupakan
kontribusi dari capaian kinerja unit di bawahnya, yaitu departemen. Oleh karena
itu, penetapan target kinerja untuk unit fakultas telah melalui koordinasi dan
pembahasan serta kesepakatan di tingkat fakultas dan departemennya masingmasing.
Capaian kinerja fakultas/sekolah pada tahun 2019 berkisar antara 78,5%
sampai dengan 96,4%, sedangkan capaian kinerja departemen berada pada rentang
63,2% sampai dengan 97,4%. Capaian kinerja fakultas/sekolah selengkapnya
disajikan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Fakultas/Sekolah dan Departemen Tahun 2019
Fakultas/Sekolah
A. Fakultas Pertanian
B. Fakultas Kedokteran Hewan
C. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
D. Fakultas Peternakan
E. Fakultas Kehutanan
F. Fakultas Teknologi Pertanian
G. Fakultas Matematika dan IPA
H. Fakultas Ekonomi dan Manajemen
I. Fakultas Ekologi Manusia
J. Sekolah Vokasi*
K. Sekolah Bisnis
L. Sekolah Pascasarjana

Capaian
Fakultas (%)
90.4
88.4
94.0
88.9
93.3
94.0
96.4
91.7
92.5
78.5
83.2
89.7

Capaian
Departemen (%)
70.6 - 89.3
88.4
70.1 - 97.0
86.7 - 90.6
85.9 - 93.1
86.1 - 94.1
84.4 - 97.4
63.2 - 91.0
83.1 - 88.5
78. 5
83.2
89.7

Indikator kinerja yang perlu mendapat perhatian, karena capaiannya masih
merah dan kuning di beberapa fakultas/sekolah, yaitu: (1) Persentase lulus tepat
waktu khususnya program doktor dan magister, (2) Keketatan seleksi mahasiswa
baru multistrata, (3) Akreditasi BAN-PT untuk porgram S3, (4) Prestasi mahasiswa,
(5) Jumlah publikasi internasional, (6) Jumlah mobilitas inbound dosen, dan (7)
Jumlah program studi tersertifikasi/terakreditasi internasional. Evaluasi secara
menyeluruh dan mendalam termasuk penetapan target yang realistis dari ketujuh
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indikator tersebut perlu dilakukan, agar ke depan capaian kinerjanya dapat
meningkat.

3.2. Capaian Kinerja 10 Bidang Program
Berdasarkan Renstra IPB tahun 2019-2023, program-program IPB pada
periode 2019-2023 dikelompokkan atas 10 bidang program pengembangan, yaitu:
(1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4)
Pengembangan Inovasi dan Bisnis, (5) Organisasi, (6) Sumber Daya Manusia, (7)
Keuangan, (8) Sarana dan Prasarana, (9) Teknologi Informasi dan Komunikasi,
dan (10) Kemahasiswaan dan Alumni. Oleh karena itu, capaian kinerja kesepuluh
bidang program pengembangan tersebut perlu diukur. Berikut adalah uraian
capaian kinerja IPB berdasarkan 10 bidang program pengembangan.

3.2.1. Bidang Pendidikan
Kemajuan teknologi (khususnya bidang IT), serta perubahan ekosistem
kehidupan yang ditandai dengan VUCA (Volatilility, Uncertainty, Complexity,
Ambiguity) telah mengubah pola, kebutuhan dan cara belajar para “Tomorrow
People” dalam mengadopsi science, technology & art, menambah kapasitas
(loading) dan membangun pola pikir (mindset). Secara eksternal perubahan
tuntutan workplace terhadap kualitas SDM dalam aspek penguasaan skills set abad
21 dan mindset literasi baru sangat berpengaruh secara signifikan terhadap bisnis
proses utama di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki mandat mendidik,
membina, dan mengembangkan inteligensia, kompetensi dan karakter peserta didik
yang relevan dengan tuntutan perubahan jaman, dengan lebih mengedepankan
proses ‘unlocking potentials’.
IPB sebagai perguruan tinggi bereputasi baik pada level nasional maupun
internasional, diharapkan mampu melahirkan SDM pembelajar unggul/handal,
kompeten, lincah dan adaptif, pola pikir dinamis, dan siap menghadapi tantangan
masa depan yang kian berkembang seiring dengan kemajuan IPTEKS. Mindset
literasi baru dan Skills Set abad 21 perlu diperoleh peserta didik saat mengenyam
pendidikan di IPB, baik secara terstruktur dalam kurikulum maupun extra/cokurikuler.
Salah satu dampak signifikan dari IoT (Internet of Things) adalah
terkoneksinya masyarakat (connected society), terbuka dan mudah diaksesnya
berbagai sumber belajar (open sources), pengetahuan tidak lagi ditransfer namun
lebih tepatnya dikonstruksi dengan mengoptimumkan potensi diri peserta didik.
Proses pembelajaran harus memberikan ruang kepada peserta didik dalam
pemanfaatan dan pengembangan potensi dirinya (personalized learning, learning
flexibility, dan lifelong learning). Dalam bahasa pendidikan dikenal dengan sebutan
‘heutagogik’ atau ‘merdeka belajar’. Dengan demikian tantangan ke depan yang
harus dihadapi dan dipersiapkan oleh IPB adalah bagaimana merancang struktur
dan formulasi pendidikan IPB 4.0 yang secara simultan merancang kesuksesan
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peserta didiknya menjadi pembelajar handal, lincah dan adaptif, dengan pola pikir
dinamis (Success by Design Curriculum). Rancangan pembelajaran di perguruan
tinggi yang selama ini dilaksanakan, adalah berfokus pada pemenuhan kebutuhan
akan ilmu pengetahuan (konwledge inquiry), yang pada akhirnya membentuk pola
pikir yang disebut fix mindset, dengan dinamika perubahan menuntut perguruan
tinggi untuk mencetak atau menghasilkan ‘digital talent’ yaitu SDM berpola pikir
lincah (agile/growth mindset) dan digital literate. Rancang ulang struktur
kurikulum serta reorientasi model pembelajaran dengan pendekatan human digital,
open sources, dan Outcome-based, menjadi tidak terelakan. Menteri Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir (2018) mengatakan, “Sistem
perkuliahan berbasis teknologi informasi nantinya diharapkan menjadi solusi bagi
anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang
berkualitas.”
Sejalan dengan pemutakhiran indikator akreditasi dari Lembaga Akreditasi
baik nasional maupun internasional, kuantitas bukan lagi menjadi indikator utama
bagi suatu perguruan tinggi dalam mencapai kesuksesan, melainkan kualitas
lulusan dan outcomes-nya. Dalam menciptakan sumber daya yang inovatif dan
adaptif terhadap literasi baru (teknologi, data, manusia) diperlukan mindset literasi
baru dan skills set abad 21 (a tandem development). Dengan struktur kurikulum
hasil reorientasi, diharapkan IPB mampu menghasilkan lulusan dengan mindset
dinamis pembelajar handal dan lincah, Skills Set abad 21, serta terampil dalam
aspek literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia.
Rancangan Struktur Kurikulum IPB 4.0 (K-2020 Multistrata) adalah
struktur kurikulum yang responsif namun luwes, disusun dan disiapkan sebagai
formulasi Pendidikan Tomorrow People (Generasi Milenial), agar mampu
menghasilkan lulusan sebagai pembelajar yang mampu beradaptasi dan tumbuh
kembang mandiri di ekosistem VUCA. Struktur Kurikulum IPB 4.0 (K-2020
Multistrata) diharapkan menjadi salah satu strategi IPB dalam meningkatkan daya
saing terhadap kompetitor, daya tahan gempuran disrupsi (endurance terhadap
guncangan perubahan), dan daya tarik bagi calon mahasiswa. Berbagai tantangan
sudah hadir di depan mata, berbagai tuntutan permutakhiran pendidikan dan proses
pembelajaran pun sudah sangat terbuka, sehingga sudah bukan saatnya lagi IPB
mendiskusikan apakah Revolusi Industri 4.0, 5.0 atau 6.0. IPB perlu menyiapkan
rancangan pendidikan yang relevan bagi generasi penerus bangsa di era Revolusi
Industri 4.0 dan persaingan global.
Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun 2019
Ada dua fokus utama yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 yaitu:
(1) Merancang Kurikulum Pendidikan IPB 4.0 yang dikenal dengan nama K-2020
Multistrata melalui proses Reorientasi dan Transformasi dari Kurikulum Sistem
Mayor Minor atau dikenal dengan nama K-2014 untuk program Sarjana, dan K2015/2016 untuk program Pasca Sarjana, dan (2) Memutakhirkan kecakapan dan
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profesionalime dosen dalam pembelajaran perspektif K-2020 Multistrata, lengkap
dengan pola asesmennya.
Proses rancang ulang kurikulum pendidikan IPB 4.0 dimulai dengan
kegiatan memetakan Future Skills di Global WorkPlace, yang antara lain
terpetakan bahwa di tahun 2030 hanya SDM dengan karakter pembelajar
unggul/handal dan lincah yang mampu menguasai dan mewarnai berbagai bidang
kehidupan. Pembelajar unggul, handal dan lincah harus mampu memecahkan
problem sehari-hari dengan penguasaan fondational literacies; mampu bersenyawa
dengan tantangan kompleks melalui 4C’s kompetensi – critical thinking, creativity,
communication, collaboration; serta mampu bersenyawa di dalam lingkungan yang
berubah cepat dengan karakter yang berkualitas. Dilanjutkan dengan memetakan
dan menganalisis keunggulan dan kekurangan kurikulum yang berjalan selama ini,
serta mensintesis melalui data sekunder yaitu index SDM nasional. Hasil sintesis
menyimpulkan bahwa pembelajaran pada pendidikan tinggi di Indonseia umumnya
didominasi pada tataran pembelajaran berpikir LOTS (Lower Order Thinking
Level), sangat rendah kemampuan berpikir kritis, kurang berpikir kreatif, sulit
meng-approach problem yang kompleks. Sedangkan untuk menjadi pembelajar
unggul, handal dan lincah diperlukan pola pikir terlatih pada tataran HOTS (Higher
Order Thinking Level). Dari kegiatan tersebut di atas maka dirancang State of the
Art Struktur K-2020 Multistrata Pendidikan IPB 4.0, draft rancangan K-2020
Multistrata, Curriculum Mapping sebagai bagian dari proses curriculum
management, draft rancangan Learning Outcome Common-core Cources PPKU,
Panduan Teknis Proses Reorientasi Kurikulum Pendidikan IPB 4.0 untuk
dioperasikan oleh Fakultas/Sekolah/Departemen/Program Studi Multistara
termasuk K-2020 pendidikan vokasi IPB. Adapun sasaran penyusunan panduan
teknis adalah sebagai berikut: (1) Integrasi hard skill - soft skill ke dalam struktur
kurikulum serta mengkapitalisasi proses pembelajaran dan kegiatan ekstra/kokurikuler, (2) Mengintegrasikan mindset literasi baru dan skill set abad 21 ke dalam
proses pembelajaran melalui: pemutakhiran teknik dan metoda delivery, course
content, IPTEKS for Tomorrow People, create matakuliah beresonansi luas,
kapitalisasi kemajuan teknologi digital, memanfaatkan sumber belajar open
sources, (3) Implementasi inovasi pembelajaran dengan mengoptimumkan
kemajuan teknologi yang berkelanjutan, (4) Re-orientasi sistem penilaian
(assessment system) hasil belajar dari sistem scoring output dikoreksi menjadi
penilaian proses ketercapaian Learning Outcomes, (5) Dokumentasi dan validasi
hasil asesmen yang mengacu pada ketercapaian Learning Outcomes dalam bentuk
ijazah, transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), (6)
Melengkapi pembelajaran dengan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
dan Rencana Pembelajaran Daring (RPD), (7). Memberikan ruang (learning
flexibility) bagi pembelajar dalam merancang studi (personalized learning) untuk
mencapai kompetensi dan kualifikasi (KKNI), (8) Memberikan ruang bagi
mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan penunjang/peningkatan soft skill agar
mahasiswa dapat termotivasi untuk meraih prestasi dan merupakan perwujudan
Pendidikan IPB 4.0, dan (9) Pemutakhiran dan pelatihan pembelajaran dalam
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jaringan (daring), penyusunan RPS dan RPD mata kuliah dengan Blended
Learning.
K-2020 Multistrata adalah struktur kurikulum hasil proses reorientasi yang
telah diproses rancangannya sejak tahun 2018 dan diimplementasikan serempak
pada tahun 2020. Dirancang dengan pendekatan Outcome-based, Human Digital,
integrasi komponen Skill Sets abad 21, dan Mindset Literasi Baru (literasi data,
literasi teknologi dan literasi manusia). Kurikulum ini dibangun melalui 3 (tiga)
pilar utama yaitu Foundational Literacies (FL), Competencies (4C’s) dan
Character Qualities (CQ).
Penyelarasan mendasar dengan kebutuhan SDM Unggul, handal dan lincah
pertama-tama ada di struktur pendidikan tingkat persiapan bersama (TPB sekarang
disebut Program Pendidikan Kompetensi Umum – disingkat PPKU). Pada struktur
kurikulum sebelumnya pembelajaran di PPKU diposisikan sebagai Jembatan
Mayor. Pada K-2020, PPKU adalah unit yang melayani dan memfasilitasi proses
pembelajaran “Common Core Courses” yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa
dari seluruh unit pendidikan di lingkungan IPB, bertanggung jawab dalam
mengelola pendidikan pembangun kompetensi dan kualitas karakter dengan
mengacu pada pendidikan lintas disiplin secara luas (Broad-based education with
wide range academic interdisciplinary). Core areas yang dikelola PPKU dirancang
ke dalam model kluster yang mewadahi berbagai mata kuliah (ada mata kuliah yang
wajib diambil oleh seluruh mahasiswa IPB, dan ada yang elektif sesuai kebutuhan
departemen atau program studi).
Kompetensi dan karakter yang dikonstruksi dalam rancangan Learning
Outcome pembelajaran di PPKU-IPB dalam K-2020 Multistrata adalah (1) Sudut
pandang yang luas terhadap persoalan, (2) Lebih kritis, sehingga tidak mudah
terjebak hoax, (3) Kreatif, di PPKU pendekatan pembelajaran dengan pola pikir
interkonektif - kemampuan melihat hubungan tiap bidang ilmu, keterkaitan rumpun
eksakta dan sosial yang dalam kehidupan sesungguhnya saling berkait, (4) Soft
skills yang lebih terlatih dengan wawasan luas serta pemahaman terhadap berbagai
macam konsep, dan (5) Lebih memikat, karena pembelajaran tentang masa depan,
dreams, enganging.
Pendekatan pembelajaran di PPKU pada K-2020 Multistrata adalah
mengedepankan konsep berpikir interkonektif yaitu ilmu pengetahuan tidak
dipandang sebagai suatu yang terpisah-pisah. Kekuatan konsep berpikir
interkonektif yaitu memiliki pendekatan yang sangat apik dalam menemukan
hubungan dari berbagai bidang ilmu, ditelaah dengan pola berpikir kritis lalu
merumuskannya sebagai suatu pemahaman baru. Proses pembelajaran di PPKUIPB menuntut baik dosen maupun mahasiswa berpikir sebagai generalis, atau dalam
pengertian sederhananya adalah seseorang yang memahami sedikit dari yang
banyak, tidak dirancang untuk menghasikan keahlian khusus.
IPB sebagai perguruan tinggi yang menjadi bagian dalam komunitas global
diharapkan dapat berperan aktif mewujudkan rencana dan cita-cita pendidikan
nasional. Dalam rangka untuk mencapai cita-cita tersebut IPB akan memberikan
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fasilitasi untuk memperkuat kerjasama serta jejaring internasional melalui program
student exchange, staff exchange, joint research and publication, credit earning
systems, dual/double degree program, summer course dan lain-lain. Selain itu,
internasionalisasi di IPB yang sudah berjalan rutin dilaksanakan antara lain melalui
proses akreditasi internasional Program Studi serta pembukaan kelas internasional.
Salah satu kriteria pemeringkatan World Class University adalah jumlah mahasiswa
internasional. Jumlah mahasiswa inbound IPB selama tahun 2019 adalah sebanyak
877 mahasiswa, terjadi peningkatan sekitar 25%. Sebagian besar mahasiswa
internasional di IPB mengikuti program pertukaran mahasiswa melalui berbagai
jejaring kerjasama seperti ASEAN International Mobility Students (AIMS), Six
Universities Initiative Japan Indonesia (SUIJI), Population Activity Resource
Environment (PARE), Erasmus Mundus (EU SHARE, Erasmus K107), Beasiswa
KNB, Summer Course, dan sebagainya. Mahasiswa internasional yang secara
penuh (full enrolment) kuliah di IPB sebagian besar masih berasal dari Malaysia
dan umumnya mengambil program sarjana kedokteran hewan. Pada tahun 2019
masih dibuka 3 kelas internasional, serta 6 usulan pembukaan kelas internasional
baru, yaitu Biologi, Ilmu dan Teknologi Kelautan, Ilmu Gizi, Ilmu Ekonomi,
Fakultas Pertanian, dan Sekolah Bisnis
Khusus untuk penyelenggaraan program summer course di IPB, saat ini
telah berkembang berbagai aktivitas program summer course yang dikerjasamakan
dengan berbagai mitra universitas luar negeri. Pengembangan summer program
lintas unit sangat diharapkan untuk mendukung transdiciplinary approaches sesuai
K-2020. Program summer course tersebut ditawarkan kepada mahasiswa asing di
institusi mitra kerjasama IPB di luar negeri. Namun demikian program tersebut juga
tidak tertutup bagi peserta dalam negeri. Dari program ini, terekam sebanyak 348
mahasiswa inbound, sebanyak 77 orang inbound staff, serta dilaksanakannya 22
kegiatan summer course.
3.2.2. Bidang Penelitian
Sebagai wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, IPB telah
melaksanakan program penelitian dengan baik, terbukti pada tahun 2019 IPB
menempati ranking kedua kinerja penelitian secara nasional. Program-program
kerja bidang penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi: (1) Penelitian
(Kemenristekdikti), (2) Penguatan Riset IPB, (3) Peningkatan Publikasi Hasil
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan (4) RKI dan PPKI bersama PTN
Nasional lainnya (WUR).
Penelitian yang dilaksanakan oleh IPB pada tahun 2019 sebanyak 418 judul
penelitian.
Jumlah judul penelitian yang paling banyak didanai oleh
Kemenristikdikti (359 judul), dan secara berturut turut diikuti oleh Mitra Kerjasama
(27 judul), World University Ranking (14 judul), BPDPKS Sawit (12 judul), dan
Kemenkeu (6 judul). Jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian
tersebut adalah sebesar Rp. 86.570.742.214. Sesuai dengan jumlahnya, pendanaan
penelitian sebagian besar berasal dari Kemenristekdikti, yaitu sebesar RP.
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47.871.464.100, diikuti pendanaan dari Mitra Kerjasama sebesar Rp.
17.297.746.325, sedangkan dana penelitian lainnya berjumlah Rp. 21.401.531.789.
Secara khusus pada tahun 2019 juga telah dilaksanakan kegiatan penelitian
melalui program World University Rangking (WUR), dengan bentuk kegiatan
meliputi: (1) Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) : dilaksanakan bersama 4 (empat)
PTN-BH, dan (2) Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) : dilaksanakan
bersama 11 PTN-BH, ditambah Universitas Brawijaya dan Universitas Sebelas
Maret.
Program kerja IPB bidang penelitian melalui agenda penelitian AgroMaritim 4.0 merupakan salah satu respon IPB terhadap perkembangan zaman di era
industri 4.0. Sebagai perguruan tinggi pertanian terkemuka, IPB harus mampu
menghantarkan semua hasil penelitian dalam sektor pertanian secara luas untuk
mewujudkan pertanian unggul dan modern. Penelitian Institusi Agro Maritim 4.0
(PI-AMar4.0) memiliki karakter umum yaitu dilaksanakan secara transdisiplin
IPTEK, lintas instansi (dalam dan luar IPB), realistis dan implementatif,
menyelesaikan problem nasional untuk menuju sistem pertanian unggul dan
modern, serta menjadi model di tingkat nasional. Pada tahun 2019, IPB telah
mengimplementasikan kegiatan penelitian Agro-Maritim di beberapa lokasi dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: (1) Stunting (Kabupaten
Cirebon), (2) Peternakan Sapi Rakyat (Kabupaten Bojonegoro), (3) Biomedis
(Pulau Tinjil), (4) Marinkultur (Kepulauan Seribu), dan (5) Komunitas Estate Padi
(Purbalingga).
Sebagai upaya untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian, IPB telah
membangun kelembagaan penjaminan mutu penelitian dengan menyusun
tim/komite dan prosedur operasional baku. Beberapa komite/tim yang dibangun
adalah: (1) Basis Data, (2) Komite Etik Hewan, (3) Komite Etik Manusia, (4)
Komite PPM, (5) Tingkat Kesiapterapan Teknologi, (6) Reviewer Penelitian, dan
(7) Konsultasi Keuangan (Laperkeu). Sesuai dengan tupoksinya, lembaga tersebut
membantu LPPM IPB dalam penyusunan pedoman operasional baku dan masukan
beberapa kebijakan sehingga kebijakan yang dilakukan oleh IPB menjadi lebih
efektif.
Secara operasional, IPB juga telah melakukan proses penjaminan mutu,
dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev) melalui kegiatan penelitian, yang
dilaksanakan sejak pengusulan sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian.
Secara umum, monev telah dilaksanakan dalam kegiatan penelitian meliputi:
penentuan reviewer, seleksi proposal, sosialisasi laperkeu, pelaksanaan penelitian,
monev penelitian, dan monev laperkeu.
Upaya lain guna memastikan program penelitian IPB hadir di masyarakat
dengan mutu yang baik, maka LPPM IPB telah melakukan penjaminan mutu
terhadap pelaksanaan program penelitian melalui kegiatan Seminar Nasional Hasil
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Tahun 2019 dengan tema
“Percepatan Hilirisasi Hasil Penelitian di Era Industri 4.0”. Peserta Seminar
Nasional sebanyak 600 orang terdiri atas 212 orang pemakalah oral, 158 pemakalah
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poster, 23 peserta umum, 60 Reviewer/juri dan moderator, serta selebihnya
undangan dan panitia. Substansi seminar Nasional hasil PPM IPB terbagi dalam
enam kelompok bidang, yaitu: (1) B1 (Bidang Pangan), (2) B2 (Bidang Energi), (3)
B3 (Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan), (4) B4 (Bidang Biologi dan
Kesehatan), (5) B5 (Sosial, Ekonomi dan Budaya), (6) B6 (Bidang Teknologi dan
Rekayasa), dan (7) kelompok B7 (PMDSU, Penelitian Disertasi Doktor, Penelitian
Tesis Magister), serta (8) B8 (BPDPKS dan LPDP). Disamping kegiatan presentasi
hasil penelitian, bersamaan dengan kegiatan Seminar Nasional juga
diselenggarakan talkshow dengan topik "Percepatan Pembangunan Pertanian di
Era Industri 4.0”.
Selain seminar, upaya lain yang dilaksanakan IPB agar hasil-hasil penelitian
dimanfaatkan oleh masyarakat, juga telah dilaksanakan diseminasi hasil penelitian
di beberapa tempat. Beberapa hasil penelitian yang telah didiseminasikan adalah
sekolah pertanian rakyat (SPR), Komunitas Estate Pertanian (KEP), Basis Data
Pertanian dan Agromaritim. Beberapa Model Inovasi IPB yang hadir di masyarakat
adalah: (1) Kupang (KEH, SPR), (2) Musi Banyuasin (KEP, SPR), (3) Kabupaten
Purbalingga (KEP), (4) Kabupaten Sukabumi (Basis Data), (5) Kabupaten
Bojonegoro (SPR), dan (6) Provinsi DKI Jakarta (Agromaritim).
Upaya diseminasi hasil penelitian yang lain adalah publikasi ilmiah. Ada
sebanyak 6.245 judul karya ilmiah hasil penelitian yang telah dipublikasikan di
media jurnal yang ada. Dari 6.245 judul karya ilmiah tersebut, 1.066 judul
diantaranya adalah naskah yang diterbitkan di jurnal yang terindeks Scopus.
Disamping kegiatan penelitian nasional, IPB juga telah memperluas
jaringan penelitian internasional dengan melakukan kerjasama dengan beberapa
negara atau lembaga di luar negeri. Selama tahun 2019, tercatat sebanyak 4 (empat)
judul kegiatan World Class Professor, 11 riset bilateral, dan 5 (lima) konsorsium
penelitian.
Penguatan riset dan publikasi sangat penting diprioritaskan utamanya
melalui berbagai flagship research. Hal ini juga sangat berkaitan erat dengan
beberapa indikator pemeringkatan universitas oleh berbagai lembaga institusi
pemeringkatan (QS, THE, dan lainnya). Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh
IPB dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas riset dan publikasi
diantaranya adalah melalui penyelenggaraan seminar/workshop/symposium
internasional. IPB menyelenggarakan program Bantuan Penerbitan Prosiding
Seminar/Workshop Internasional sejak tahun 2016 khususnya untuk meningkatkan
jumlah publikasi ilmiah terafiliasi. Program fasilitasi penyelenggaraan tahun 2019
diharapkan dapat menghasilkan sejumlah 502 artikel berafiliasi IPB, serta inbound
62 pembicara dari 19 negara. Beberapa prosiding yang telah terbit diantaranya
adalah ISENREM, EMBRIO, ICTS dll.
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3.2.3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
Pada tahun 2019, IPB telah melaksanakan program-program pengabdian
kepada masyarakat yang terdiri atas: (1) KKN-Tematik, (2) Dosen Mengabdi, (3)
Stasiun Lapang Agro Kreatif, (4) IPB Peduli Bencana, (5) IPB Peduli Anak Yatim,
(6) Jurnal Pengabdian Masyarakat, (7) IPB Goes to Field, (8) ASEAN-SLP, (9)
SUIJI-SLP, (10) Sekolah Peternakan Rakyat, dan (11) Manajemen Data Abdimas.
Berikut adalah capaian dari masing-masing pelaksanaan program tersebut:
KKN-Tematik (KKN-T)
Pada tahun 2019, KKN-T diikuti oleh 2.545 mahasiswa terdiri atas 9
(sembilan) fakultas, dibimbing oleh 250 orang Dosen Pembimbing Lapang (DPL)
dan Dosen Koordinator Wilayah (Korwil), dan tersebar di 28 kabupaten/kota dan
328 desa di Indonesia. Jumlah di atas meningkat dibanding KKN-T tahun 2018
yaitu sebanyak 2.111 mahasiswa dengan jumlah DPL 210 orang yang tersebar di
26 kabupaten/kota.
Adapun luaran dari KKN-T IPB tahun 2019 adalah 5 (lima) draft jurnal, 211
publikasi video yang diunggah di Youtube, 45 publikasi media massa baik lokal
maupun nasional, 14 buku/modul, serta 14 inovasi IPB yang didiseminasikan ke
masyarakat.
Selain KKN-T, IPB juga berperan dalam KKN Kebangsaan yang
dilaksanakan di Kabupaten/Kota Tidore dan Ternate serta KKN Bersama di Medan.
KKN ini diikuti 10 orang mahasiswa.
Dosen Mengabdi
Kegiatan Dosen Mengabdi telah dilaksanakan di 47 desa, di 28
kabupaten/kota dengan melibatkan 172 dosen IPB dan memberikan manfaat kepada
2.285 orang yang terdiri atas peternak, petani, nelayan dan pembudidaya ikan,
dengan menyampaikan sebanyak 56 inovasi/tema. Hasil dari kegiatan Dosen
Mengabdi adalah 10 publikasi bentuk video, 131 publikasi media massa, 131
modul/buku.
Kegiatan Dosen Mengabdi ini turut berkontribusi dalam
pemeringkatan kinerja ABDIMAS IPB. Respons yang baik terhadap kegiatan ini,
program Dosen Mengabdi tahun 2020 direncanakan akan ditingkatkan menjadi 450
dosen dari semua fakultas di lingkungan IPB.
Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK)
Kegiatan Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK) LPPM IPB tahun 2019
melibatkan sebanyak 48 orang Fasilitator Lulusan IPB dengan jumlah dosen
pembimbing sebanyak 19 orang dengan penyebaran lokasi di 39 desa di 16
kabupaten/kota di Indonesia dengan hasil luaran 52 jurnal, 10 publikasi video, 29
media massa, 1 (satu) buku/modul, dan 12 inovasi IPB yang didiseminasikan ke
masyarakat.
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IPB Peduli Bencana
Kegiatan IPB Peduli Bencana tahun 2019 telah menyalurkan dana sebesar
Rp 100.000.000 di 4 (empat) lokasi bencana yaitu: Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sigi dan Ambon.
IPB Peduli Anak Yatim
IPB Peduli Anak Yatim tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Ramadhan
yang bertempat di Masjid Al-Hurriyyah IPB Dramaga-Bogor. Penerimaan dana
IPB Peduli Anak Yatim Tahun 2019 adalah sebesar Rp 578.500.000, dengan
penerima manfaat anak yatim dan kaum dhuafa sebanyak 1.700 orang, yang berasal
dari 17 Desa Lingkar Kampus Binaan IPB.
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Jurnal Pengabdian Masyarakat terdiri atas dua jurnal, yaitu Jurnal
Agrokreatif, dan Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (JPIM). JPIM adalah jurnal baru
yang diterbitkan pada tahun 2019 dan baru menghasilkan satu volume. Tulisan yang
dimuat dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat adalah semua kegiatan hasil
pengabdian kepada masyarakat. Jurnal Pengabdian Masyarakat ini juga merupakan
wadah untuk mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan
oleh dosen dan mahasiswa IPB seperti kegiatan SLAK, ASEAN SLP, dan IGTF.
Jurnal Agrokreatif sampai dengan tahun 2019 sudah terbit sebanyak 102 judul dan
untuk JPIM sudah terbit sebanyak 20 judul.
IPB Goes to Field
IPB Goes to Field (IGTF) telah dikembangkan sejak tahun 2008 oleh LPPM
IPB. Pada tahun 2019, peserta IGTF mencapai 250 orang dari berbagai fakultas.
Jumlah dosen IPB yang terlibat pada program IGTF sebanyak 18 orang. Pada tahun
2019, lokasi IGTF berada di 20 kabupaten/kota di 5 (lima) provinsi di Indonesia.
Output IGTF yakni berupa 20 draft jurnal, 10 publikasi video, 20 media massa, dan
1 (satu) buku/modul serta sebanyak 7 (tujuh) inovasi IPB yang telah
didiseminasikan kepada masyarakat. Program IGTF juga berkolaborasi dengan
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
ASEAN-SLP
ASEAN-SLP telah dikembangkan sejak tahun 2017 oleh LPPM IPB. Pada
tahun 2019, peserta ASEAN-SLP mencapai 23 orang. Jumlah dosen IPB yang
terlibat pada program ASEAN-SLP sebanyak 3 (tiga) orang. Pada tahun 2019,
lokasi ASEAN-SLP berada di Sungai Parit, Kuala Selangor, Malaysia. Output
ASEAN-SLP yakni berupa 10 draft jurnal, 1 (satu) publikasi video, 3 (tiga) media
massa, dan 1 (satu) buku/modul. Program ASEAN-SLP juga berkolaborasi dengan
Universitas Putra Malaysia (UPM).
SUIJI-SLP & UBC Summer Course
SUIJI-SLP telah dikembangkan sejak tahun 2014 oleh LPPM IPB. Pada
tahun 2019, peserta SUIJI-SLP mencapai 72 orang yang terdiri atas Fakultas
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Pertanian hingga Sekolah Vokasi dengan rincian 11 mahasiswa Jepang (inbound)
dan 13 mahasiswa IPB (outbound). Jumlah dosen IPB yang terlibat pada program
SUIJI-SLP sebanyak 7 (tujuh) orang. Pada tahun 2019, lokasi SUIJI-SLP Indonesia
berada di 4 (empat) desa yakni Desa Neglasari, Desa Sukawening, Kelurahan
Bubulak dan Kelurahan Situgede. Serta lokasi SUIJI-SLP Jepang berada di 3 (tiga)
universitas Jepang yakni Kagawa University, Kochi University dan Ehime
University. Output SUIJI-SLP berupa 7 (tujuh) publikasi video, 10 media massa,
dan 2 (dua) buku/modul. Program SUIJI-SLP juga berkolaborasi dengan Kagawa
University, Kochi University dan Ehime University. Prestasi SUIJI-SLP adalah
jumlah inbound mahasiswa Jepang ke IPB terbanyak dibandingkan dengan UGM
dan UNHAS.
Selain SUIJI, beberapa kegiatan internasionalisasi yang berkaitan dengan
pengabdian pada masyarakat (PPM) diantaranya adalah Forum berbagi
Pengetahuan dengan nama IPB Talks on Complexity & Sustainability Sciences
yang sudah memasuki seri IPB Talks ke 41 di akhir 2019, dimana sebanyak 22 IPB
Talks dilaksanakan yang menampilkan berbagai pembicara nasional maupun
internasional. Selain kegiatan tersebut, program Summer Course UBC (Kanada) on
Economic Development & Community Engagement merupakan bentuk yang mirip
dengan KKN Internasional atau Service Learning Program dimana mahasiswa
asing tinggal bersama masyarakat untuk belajar bersama dan mencari solusi
permasalahan. Pada tahun 2019 sebanyak 29 mahasiswa UBC Canada mengikuti
program tersebut.
Sekolah Peternakan Rakyat
Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) telah dikembangkan oleh LPPM IPB
menjadi program nasional pada tahun 2013 yang digagas oleh Prof. Dr. Ir. Muladno.
Pengembangan SPR yang dilakukan oleh LPPM IPB berkoordinasi dengan 4
(empat) fakultas (FKH, FAPET, FEM dan FEMA) dan 3 (tiga) Pusat Studi (PSP3,
CENTRAS dan P2SDM). Hingga saat ini telah terbentuk 34 SPR yang telah
dikembangkan di 22 kabupaten di 11 provinsi di Indonesia, 10 SPR diantaranya
telah diwisuda. Sebanyak 1.960 peternak telah tergabung di dalam program SPR
sehingga program SPR mendapatkan HKI dengan nomor EC00201987765.
Program SPR ini telah meluluskan 11 mahasiswa S1, 5 (lima) mahasiswa S2, dan
2 (dua) mahasiswa S3.
Manajemen Data Abdimas
Data Abdimas merupakan data pencapaian kinerja pengabdian masyarakat
yang telah dilakukan oleh fakultas, departemen dan pusat-pusat LPPM IPB. Pada
tahun 2018 IPB mendapatkan peringkat ke-5 perguruan tinggi berbasis pengabdian
kepada masyarakat. Tujuan manajemen data Abdimas adalah agar kegiatan
pengabdian masyarakat IPB mempunyai impact terhadap masyarakat, dan data
Abdimas yang diperoleh dapat digunakan sebagai inovasi IPTEK dan acuan
pengembangan teknologi tepat guna serta meningkatkan perankingan IPB sebagai
perguruan tinggi berbasis pengabdian kepada masyarakat. Tahun 2019, data yang
didapatkan dari fakultas, departemen dan pusat-pusat LPPM berupa surat tugas,
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jurnal, publikasi media massa, buku, dan modul bahan ajar adalah sebanyak 6.617,
sangat jauh di atas akumulasi data selama tiga tahun sebelumnya yaitu 4.332 (data
2016-2018).
Literasi Digital
Untuk mendukung literasi digital khususnya dalam bidang pertanian di
Indonesia, beberapa hasil penelitian IPB dikemas secara popular disebarkan dalam
bentuk audio-visual. GreenTV bertugas untuk memproduksi dan menyiarkan karya
inovasi IPB kepada masyarakat. Sebagai tambahan bagi materi yang sudah
diproduksi sebelumnya, tahun 2019 telah diproduksi sebanyak 53 materi audiovisual dalam bentuk bincang-bincang, info dan tips, serta green-fact. Materi
disebarkan melalui berbagai platform media sosial. Tahun 2019, masyarakat yang
mengakses bahan ini mencapai 1 (satu) juta orang yang tersebar di Indonesia,
Malaysia, India, Filipina dan Brazil. Program ini direspon cukup baik oleh pemirsa.

3.2.4. Bidang Pengembangan Inovasi dan Bisnis
Kekayaan Intelektual
Program kegiatan dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI) yang telah
dilaksanakan pada tahun 2019 adalah koordinasi program insentif UBER HKI dan
Raih HKI Kemenristekdikti serta pendaftaran KI melalui pendanaan dari IPB atau
inventor. Selain itu, untuk mengakomodir permohonan KI dari kegiatan Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM), DIK IPB berkoordinasi dengan Direktorat
Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir. Pada tahun 2019, IPB mengirimkan 39
proposal UBER HKI dimana 26 proposal dinyatakan lulus seleksi dan didaftarkan
melalui program insentif UBER HKI. IPB juga berhasil mendapatkan 4 program
insentif RAIH HKI 2019. Permohonan KI yang dilakukan melalui pendanaan dari
IPB atau inventor pada tahun 2019 adalah 30 paten, 43 hak cipta dan 1 pendaftaran
merek dengan nama merek Noolech. Jumlah Paten/HKI lainnya yang
dimanfaatkan/dikomersialkan mempunyai irisan dengan indikator jumlah inovasi
yang dikomersialkan, karena sebagian inovasi yang dikomersialkan merupakan
inovasi yang dilindungi dengan sistem paten/HKI lainnya.
Inovasi
IPB memerlukan justifikasi pihak ketiga untuk mengklaim karya inovasi
yang prospektif, salah satunya adalah lembaga Business Innovation Center (BIC).
Program 100 plus Inovasi Indonesia Paling Prospektif yang diselenggarakan oleh
BIC yang bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
merupakan agenda tahunan yang mencerminkan kinerja riset dalam menghasilkan
inovasi. Dalam program ini semua proposal invensi yang dimasukkan akan dinilai
dan dievaluasi oleh juri/reviewer sesuai bidang teknologinya. Program ini juga
dapat menjadi salah satu sarana atau media promosi bagi inovasi IPB sehingga
akses masyarakat terhadap informasi dan pemanfaatan inovasi-inovasi tersebut
dapat ditingkatkan. Pada tahun 2019 terdapat 128 proposal invensi yang diajukan
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pada program 111 Inovasi Indonesia dan 70 invensi di antaranya merupakan invensi
yang baru diajukan pada tahun 2019. Terpilih sebanyak 33 invensi dalam 111
inovasi Indonesia 2019. Saat ini IPB tercatat sebagai penyumbang inovasi
terbanyak dimana selama kurun waktu 2008-2019 IPB berkontribusi sebanyak
39,02% (494 dari 1.266 inovasi) dari total inovasi yang masuk program 100 plus
Inovasi Indonesia versi BIC.
Agar inovasi yang dihasilkan berguna bagi masyarakat maka perlu
dilakukan pengawalan komersialisasi terutama melalui program pemerintah atau
IPB sendiri. Berbagai upaya telah dilakukan oleh IPB, khususnya Direktorat
Inovasi dan Kekayaan Intelektual, dalam mengembangkan dan mengkomersialkan
inovasinya di Indonesia di antaranya adalah melaksanakan temu bisnis (forum
ABGC) dan inisiasi kerjasama dengan industri atau calon pengguna inovasi
(bridging innovation). Jumlah inovasi yang telah dikomersialisasikan sebanyak 21
inovasi.
Invensi yang Dibina
Pembinaan invensi merupakan salah satu proses komersialisasi invensi
menuju inovasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Pembinaan invensi dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah melakukan
perlindungan terhadap invensi, melakukan upaya-upaya promosi dan
komersialisasi terhadap invensi baik melalui pameran, temu bisnis maupun media
promosi lainnya. Selain itu pembinaan invensi juga dilakukan oleh Direktorat
Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis (DKSTIB) dalam bentuk inkubasi
teknologi dan inkubasi bisnis agar invensi dapat lebih siap dan mudah diterima
pasar serta memfasilitasi para inovator IPB yang akan mendirikan perusahaan
pemula berbasis teknologi.
Pengembangan Inovasi
Untuk mengakselerasi hilirisasi hasil-hasil riset menjadi inovasi, IPB telah
merintis pendirian Science Techno Park (STP) sejak tahun 2015 yang pada saat itu
berada di bawah pengelolaan PT Bogor Life Science and Technology (BLST)
sebagai holding company yang dimiliki oleh IPB. Pada bulan Januari 2019 telah
dilakukan penggabungan STP dengan Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan
Kewirausahaan (incuBie) menjadi Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan
Inkubator Bisnis (KSTIB) di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis
dan Kewirausahaan berdasarkan Peraturan MWA Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019”.
Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis (DKSTIB)
menjalankan fungsi-fungsi Science Techno Park (STP) atau Kawasan Sains
Teknologi (KST) sebagaimana dituangkan dalam Perpres No 106 Tahun 2017 yang
bertujuan untuk menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT atau
startup) melalui proses inkubasi bisnis, meningkatkan kesuksesan transfer
teknologi dan produk baru hasil invensi perguruan tinggi dan menciptakan
ekosistem kawasan yang kondusif untuk pengembangan bisnis berbasis iptek
melalui penyediaan kapasitas intelektual, finansial dan jejaring. STP IPB telah
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dilengkapi dengan sarana-prasarana yang memadai seperti gedung tenant yang
representatif untuk kegiatan usaha tenant, pilot plant dengan fasilitas yang memadai
untuk uji coba produksi skala terbatas, fasilitas laboratorium modern di gedung
Collaborative Research Center (CRC) yang akan menjadi bagian penting dari
layanan STP kepada industri untuk kerjasama riset dan pengembangan bisnis
berkolaborasi dengan pakar di IPB.
Upaya yang dilakukan dalam pengembangan inovasi antara lain melalui (1)
program inkubasi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT/startup), (2)
penguatan kelembagaan STP, (3) implementasi inovasi pada industri, (4) layanan
produksi skala terbatas (pilot plant), dan (5) layanan jasa analisis laboratorium dan
uji pre-klinis untuk RnD industri.
Pada tahun 2019 IPB mentargetkan 5 (lima) target kinerja yang harus
dicapai oleh DKSTIB yaitu (1) terciptanya Perusahaan Pemula berbasis Teknologi
(PPBT), (2) Jumlah dana yang diperoleh dari pengembangan bisnis berbasis
inovasi, (3) jumlah prototipe industri, (4) maturitas Kawasan Sains Teknologi, dan
(5) Akreditasi Inkubator Bisnis.
Capaian kinerja program pengembangan inovasi adalah sebagai berikut: (1)
Jumlah Perusahaan Pemula berbasis Teknologi (PPBT) mencapai 21 PPBT atau
263 persen, (2) Jumlah dana yang diperoleh dari pengembangan bisnis berbasis
inovasi sebesar Rp 6,4 Milyar atau 4,3 persen, (3) jumlah prototipe industri
sebanyak 34 atau 103 persen, (4) maturitas Kawasan Sains Teknologi tingkat
Madya sesuai target, dan (5) Inkubator Bisnis terakreditasi peringkat A (Utama)
sesuai target.
Program inkubasi terhadap tenant PPBT dilakukan dengan mekanisme
pendampingan terintegrasi mulai dari training, fasilitasi teknologi produksi,
kemasan, pemasaran dan pengembangan jejaring melalui kegiatan pameran dan
business matching. Hasil pelaksanaan kegiatan inkubasi memberikan dampak pada
peningkatan kinerja usaha tenant dalam hal perolehan legalitas usaha, sertifikasi
dan ijin edar, promosi dan pemasaran, jumlah mitra usaha, jumlah tenaga kerja,
omset dan valuasi bisnis.
Program inkubasi terhadap PPBT memberikan dampak pada peningkatan
jumlah mitra (173 persen), peningkatan jumlah tenaga kerja (51 persen),
peningkatan jumlah omzet (227 persen) dan peningkatan valuasi bisnis (269
persen).
Selama tahun 2019 STP IPB telah beberapa kali menyelenggarakan
pelatihan terkait pengembangan usaha yang melibatkan banyak UKM. Kegiatan
lain yang dilakukan adalah menyelenggarakan pameran dan bazar untuk membantu
mempromosikan produk tenant dan UKM, antara lain Bazar Bogor Pop Up Food
Festival 2019 di Mal Botani Square Bogor, bazar Bogor Womenpreneur Club di
Mall BTM, pameran industry gathering di STP Taman Kencana, pameran
Indonesian Innovation Day di Saarland University Jerman, pameran business
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matching di Hotel Permata, pameran I3E Kemenristekdikti di JCC Jakarta, pameran
Puspitek Innovation Festival Serpong
Mitra industri yang bekerjasama dengan STP IPB sebanyak 9 mitra meliputi
(1) PT. Fits Mandiri, (2) PT. Biomedical Technology Indonesia, (3) Serambi
Botani, (4) PT. Niramas Utama, (5) PT. Mustika Ratu, (6) PT. Tekad Mandiri Citra,
(7) PT. Kelola Groups, (8) PT. Rismawan Pratama Bersinar, dan (9) PT. Efundung
Teknologi Keuangan.
Jumlah dana yang diperoleh dari kerjasama dengan Ristekdikti untuk
pengembangan inovasi mencapai Rp 6,4 Milyar. Dana tersebut digunakan program
fasilitasi pengembangan kelembagaan STP, fasilitasi implementasi inovasi dan
inkubasi bisnis, renovasi gedung manajemen pengelola STP tahap I, pengadaan
peralatan produksi (spray dryer dan kelengkapannya), pengadaan peralatan mesin
untuk tenant inkubator, pengadaan meubeler, dan pengadaan peralatan inkubator
pendukung STP.
Jumlah prototipe industri yang dihasilkan adalah sebanyak 34 startup dari
33 startup yang ditargetkan. Prototipe industri sebagian besar berasal dari alumni
IPB dengan produk yang dihasilkan adalah pangan, kosmetik dan pertanian.
Sumber invensi yang dihasilkan pun beragam, berasal dari hasil penelitian dosen
dan juga hasil riset tenant PPBT sendiri.
Penguatan kelembagaan, peningkatan layanan dan sarpras STP merupakan
salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penilaian maturitas STP. Tingkat
maturitas Kawasan Sains Teknologi dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu
Pratama (nilai 300-450), Madya (nilai 451-600) dan Utama (nilai 601-700). STP
IPB mendapatkan nilai 533 sehingga masuk dalam kategori maturitas Madya.
Penilaian yang masih rendah adalah pada komponen impak atau dampak.
Selain penilaian maturitas STP, Kemenristekdikti dan AIBI (Asosiasi
Inkubator Bisnis Indonesia) juga melakukan akreditasi terhadap Inkubator Bisnis
anggota AIBI. Penilaian dilakukan oleh Asesor/Tim Peringkat Inkubator Bisnis dari
AIBI. Berdasarkan pengisian borang akreditasi, kunjungan lapang, penilaian dan
evaluasi oleh Tim Asesor Lapang (TAL), Inkubator Bisnis – DKSTIB mendapatkan
akreditasi peringkat Utama (A).
Bisnis Satuan Usaha
Tahun 2019 jumlah dana kontribusi yang dihasilkan dari satuan usaha
komersial (SUK) sebesar Rp 19,33 Milyar dengan target tahun 2019 sebesar Rp 25
Milyar. Pencapaian target yang berasal dari Deviden, Pembayaran Sewa Ruang
dan CSR yang berupa Pembagian Bantuan Hari Raya. Kemudian jumlah kontribusi
Satuan Usaha Penunjang sebesar Rp 3,9 Milyar dengan target tahun 2019 adalah
sebesar Rp 2,7 Milyar. Kontribusi ini diperoleh dari penyewaan aset yang berupa
nilai sewa bangunan, ATM, BTS, dan lainnya berdasarkan standar tarif sewa yang
telah ditetapkan oleh IPB.
Capaian kinerja lainnya adalah jumlah Satuan Usaha Penunjang dan
Akademik baru yang terbentuk, baik berbasis Inovasi maupun Non Inovasi IPB,
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semuanya melebihi target. Pada tahun 2019 terbentuk 5 (lima) Satuan Usaha
Penunjang dan Akademik baru, yaitu Botani Kopi Nusantara di Student Service
Center, Botani KopiCentrum, Agribusiness and Technology Park, Closed House,
dan Botani Bakery.
Pada tahun 2019, omset dari kegiatan bisnis IPB telah mencapai Rp 36
Milyar dari target Rp 24 Milyar atau naik 139 persen, sedangkan profitnya naik
sebesar 241 persen dari target Rp 7,2 Milyar. Dalam kurun waktu lima tahun
terakhir, rata-rata pertumbuhan omset adalah 24 persen dan rata-rata proporsi profit
dari omset adalah 26 persen.
Terlampauinya target omset dan profit bisnis IPB disebabkan karena
penciptaan iklim bisnis yang lebih kondusif, sesuai dengan rencana kerja di tahun
2019. Dua hal pokok yang telah dilakukan IPB terkait kegiatan bisnis ini adalah:
(1) melakukan efisiensi biaya melalui rasionalisasi sumberdaya manusia dan
pengurangan waste pada bahan baku dan produk yang tidak terjual, dan (2)
menciptakan revenue stream baru melalui diversifikasi produk dan atau pelayanan
dengan menggunakan teknologi informasi.
Pada tahun 2019, IPB mengelola 18 Satuan Usaha Penunjang dan
Akademik. Dalam kurun waktu satu tahun telah melibatkan lebih dari 200 tenant
yang tersebar di Gedung Alumni Kampus Baranangsiang, Jalan Babakan Raya dan
Corner-Corner di Kampus Darmaga. Hampir sepuluh ribu orang telah berkunjung
ke Resto Taman Koleksi yang hampir semuanya adalah Alumni IPB. Selain itu,
pada masa libur sekolah, lebih dari 2.500 siswa dan 300 guru mengunjungi
destinasi-destinasi wisata di lingkungan IPB melalui Satuan Usaha Botani
Edutourism.
Bisnis Unit Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi
Unit Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi (ULJPKS)
selama periode tahun 2019 melalui kegiatan jasa analisis pengujian, kalibrasi,
pelatihan, dan pelayanan sertifikasi pada industri (termasuk UMKM) berhasil
menghimpun dana sebesar Rp 5,2 Milyar dengan saldo sebesar Rp 2,05 Milyar, dan
piutang sebesar Rp 1 Milyar. Pendapatan pada tahun 2019 meningkat 100 persen
dibandingkan tahun 2018.
Pada tanggal 6 November 2002, Divisi Layanan Jasa Analisis Laboratorium
Jasa Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi (LT-IPB) memperoleh akreditasi dari
Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium penguji yang mengadopsi
dan menerapkan ISO 17025 (persyaratan umum kompetensi laboratorium
pengujian dan laboratorium kalibrasi) dengan nomor LP-156-IDN. Berkat kerja
keras, komitmen dan dukungan seluruh personil laboratorium, survailen akreditasi
yang dilakukan oleh KAN pada 3-4 April 2019 menunjukkan bahwa ULJPKS-IPB
berhasil dengan baik mempertahankan status akreditasinya dengan penambahan
ruang lingkup.
Lingkup kegiatan layanan jasa analisis pengujian difokuskan untuk
pelayanan kepada masyarakat umum terutama industri yang memerlukan jasa
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pengujian dan untuk memperoleh sertifikat hasil analisis sebagai bukti pemenuhan
terhadap standar dari produk yang dihasilkannya. Bidang pelayanan laboratorium
juga melayani industri dalam mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin
ditimbulkan dari aktivitasnya melalui pemantauan limbah padat, air, air limbah, dan
udara. Terdapat 3 (tiga) jenis layanan pengujian yang dapat dilakukan secara rutin
di LT-IPB, yaitu:
1) Laboratorium pengujian untuk monitoring lingkungan, yang mencakup
pengujian air, limbah padat dan cair, dan pengujian udara emisi dan
ambien. Hal ini untuk pemenuhan peraturan dari KLHK, Permenaker,
dan Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(REACH) Regulation (EC) mengenai Substance of Very High Concern
(SVHC).
2) Laboratorium pengujian material, yang mencakup material industri dan
tambang, pangan dan aditif pangan, dan farmasi. Hal ini untuk
pemenuhan peraturan dari Kemenkes dan BPOM.
3) Laboratorium pengujian ekotoksisitas material yang mencakup
pengujian koefisien partisi (Kow), biodegradabilitas, bioakumulasi, dan
toksisitas (LC50 dan LD50). Hal ini untuk mendukung peraturan dari
KLHK, Ekolabel, dan Kemenkes.
Penambahan lingkup akreditasi untuk layanan pengujian yang dilakukan
berupa pengujian emisi sumber tidak bergerak yang mengacu pada KLHK dan
mikrobiologi (efektivitas antibakteri) yang mengacu pada metode EN. Distribusi
layanan pengujian berdasarkan kategori bidang pengujian , dengan kategori layanan
pada perusahaan/industri sebesar 60% dan pada peneliti/mahasiswa sebesar 40%
dari total pengujian.
Lembaga sertifikasi ULJPKS merupakan Lembaga sertifikasi yang
mendapatkan akreditasi dari KAN pada tahun 2003. Re-akreditasi Lembaga
sertifikasi dari Unit Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi IPB
dengan 3 skema sertifikasi. Skema (1) berupa Sistem manajemen Keamanan
Pangan (SMKP) telah dilaksanakan dan dapat mempertahankan status akreditasi
pada tanggal 19 November 2019. Skema (2) berupa Lembaga sertifikasi HACCP
telah dilaksanakan dan dapat mempertahankan status akreditasi pada tanggal 18
Desember 2019, dan skema (3) berupa Lembaga sertifikasi produk (LSPro) telah
dilaksanakan dan dapat mempertahankan status akreditasi pada tanggal 18
Desember 2019.
Kegiatan Pelatihan di Unit LJPKS sebanyak 16 kali dengan distribusi
pelanggan dari instansi pemerintah 25 persen, perguruan tinggi 63 persen, dan
swasta 12 persen. Materi pelatihan meliputi bimbingan teknis persiapan
laboratorium untuk implementasi ISO 17025, validasi metode, pengoperasian dan
pemeliharaan peralatan, penerapan metode uji (proksimat, mikrobiologi, pangan),
dan K3.
Kegiatan Penelitian dan pengembangan di Unit LJPKS sebanyak 2 (dua)
kegiatan yaitu pembuatan litium grease dari minyak kotor (MIKO) dari prabrik
kelapa sawit (PT Bumi sawindo Permai) dan bioplastik dari beras turun mutu (PT
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Harapan Interaksi Swadaya dan Perum Bulog). Hal ini dapat meningkatkan nilai
tambah dari MIKO dan beras turun mutu menjadi suatu produk dengan nilai
ekonomi yang tinggi. Selain itu, divisi ini telah menghasilkan publikasi
internasional terindeks scopus (open chemistry, 17:1382-1392) pada tanggal 30-122019.
Kursus Bahasa dan Layanan Tes Bahasa Inggris
Unit Pelatihan Bahasa IPB menawarkan layanan kursus/pelatihan bahasa
asing dan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Dari 6 (enam) layanan bahasa yang
ditawarkan, hanya 5 (lima) bahasa yang terlaksana, yakni: bahasa Inggris, Jepang,
Prancis, Jerman, dan bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA); sedangkan
bahasa Mandarin tidak terlaksana karena kurangnya peminat. Layanan masingmasing bahasa ini ditawarkan dalam bentuk kelas regular, kelompok khusus, atau
privat sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga dilaksanakan tes bBahasa Inggris,
yaitu EPT (English Proficiency Test), dan ITP. Pada tahun 2019, penerimaan dari
hasil kursus dan tes yang diperoleh berjumlah Rp 663.379.900 (Enam Ratus Enam
Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
3.2.5. Bidang Organisasi
Dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai baik dosen dan tenaga
kependidikan, secara bertahap sistem remunerasi yang ada terus dikembangkan
yang bertujuan agar lebih berkeadilan, transparan dan mensejahterakan. Hal ini
terlihat dengan adanya beberapa perubahan produk kebijakan yang telah diterbitkan
yang dituangkan dalam penetapan antara lain penambahan nilai pengali rupiah yang
sebelumnya 1800 menjadi 2000, pemberian insentif dalam penugasan pada unit
kerja yang lebih luas, termasuk perubahan nilai point dalam BKD bagi dosen dalam
pendidikan.
IPB terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem manajemen kinerja
yang kuat dan sederhana dan terpadu, seperti sudah ada keterpaduan dalam
pengelolaan keuangan, kinerja pegawai, remunerasi, sistem akademik dan lain-lain.
Hal ini didukung dengan teknologi informasi dan aplikasi data digital yang
menjadikan sistem manajemen IPB sederhana dalam pengelolaan dan
pengukurannya. Hal ini juga didukung dengan kebijakan.
Dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat beberapa pembukaan program
studi profesi, S2 dan S3, sebagai berikut :
1) Program Pendidikan Profesi Dietisien Pada Departemen Gizi Masyarakat
FEMA IPB.
2) Program Studi Program Profesi Insinyur IPB.
3) Program Magister Logistik Agro-Maritim IPB.
4) Program Doktor Ilmu Komputer Pada Departemen Ilmu Komputer, FMIPA
IPB.
5) Program Doktor Ilmu Kimia pada Departemen Kimia, Fakiltas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB.
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6) Program Doktor Teknologi Hasil Perairan Pada Departemen Teknologi
Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.
7) Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Pada Departemen Ilmu Ekonomi,
FEM IPB.
Fakultas dan sekolah memiliki peran yang terus meningkat dalam
menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat diantaranya
dari alokasi anggaran perbaikan fasilitas pendidikan dan penelitian serta
pengabdian kepada masyarakat. Penguatan peran tersebut dapat dilihat dari
meningkatnya perbaikan dan sarana/prasarana akademik (dibangun advance riset,
green house di karawang dst) selain itu hilirisasi hasil-hasil invensi yang menjadi
inovasi yang siap dikomersialisasi terus meningkat yang terlihat dengan dibentuk
Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual dan Direktorat STP.
Implementasi manajemen modern terus dilakukan untuk mencapai efisiensi
dan efektivitas dalam organisasi dalam kerangka reformasi birokrasi. Hal tersebut
diindikasikan antara lain dengan:
1) Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisisensi, akuntabilitas
dan transparansi dalam pengelolaan organisasi;
2) Sedang berupaya melakukan rightsizing untuk mencari bentuk organisasi
yang tepat.
IPB sebagai kampus yang berbasis pertanian lingkungan dan sumber daya
alam telah berkomitmen untuk menjadi kampus berkelanjutan. Hal ini diwujudkan
melalui program green campus yang sudah dicanangkan dan dijalankan sejak tahun
2015. Program ini didukung dengan kebijakan SK Rektor tentang green campus.
Untuk memperkuat komitmen IPB terus memperbaharui kebijakannya diantaranya
memasukkan kriteria green campus dalam renstra yang disahkan oleh MWA;
ditetapkan oleh SK Rektor tentang kriteria green campus; memiliki naskah
akademik yang disiapkan pada 2018 dan disempurnakan pada 2019; IPB telah
menjalin kerja sama dengan green building council of Indonesia untuk mengawal
perencanaan-perencanaan gedung agar sesuai dengan konsep green building; sejak
tahun 2013 IPB juga ikut serta di dalam penilaian UI Green Metric yang pada tahun
2018-2019 IPB berturut-turut menduduki rangking 2 (dua) di Indonesia. Komitmen
IPB terhadap suistanable university telah mendorong IPB untuk melakukan
reformasi organisasi yang mendukung terwujudnya suistanable university. Secara
organisasi pelaksanaan green campus dilaksanakan oleh tim di bawah koordinasi
Sekretaris Institut. Ke depan untuk menjamin keberlanjutan kelembagaan
pelaksanaan green campus maka perlu dibentuk suistanable university office yang
bertugas melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Sebagai badan publik, IPB patuh melaksanakan UU Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi merupakan
perwujudan penyelenggaraan (negara) yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan
efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal ini IPB
melaksanakan penyebarluasan informasi mengenai kegiatan tridharma perguruan
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tinggi, prestasi dan inovasi yang telah dihasilkan melalui berbagai saluran, serta
pelayanan permohonan informasi yang merupakan hak masyarakat.
Keterbukaan informasi diwujudkan dalam pelaksanaan program-program
komunikasi yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID). Kegiatan kehumasan saat ini terus dikembangkan mengikuti perubahan
teknologi informasi. Pengelolaan website ipb.ac.id dan
ppid.ac.id terus
ditingkatkan kualitasnya. Dalam rangka rebranding telah dibangun kembali website
IPB yang diharapkan lebih ramah pengguna. Pengelolaan media sosial, yang saat
ini menjadi salah satu media yang disukai generasi muda, telah dilakukan lebih
terprogram dengan beragam informasi visual dan audio visual. buletin harian IPB
Today dan Wisudaku disediakan dalam bentuk elektronik, tanpa cetak. Informasi
yang dihasilkan tersebut menjadi materi untuk diteruskan ke media massa cetak
maupun elektronik yang hasilnya adalah pemberitaan. Dari beragam kegiatan ini
diperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi
Pusat yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 2019,
Kementerian Komunikasi dan Informatika pada ajang Anugerah Media Humas
2019, menganugrahi IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Terbaik untuk
kategori Siaran Pers/Pemberitaan, dan kategori Media Sosial.
Sebagai pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
IPB senantiasa berupaya memberikan pelayanan lebih baik dalam segala bidang.
Salah satu upaya yang telah diwujudkan adalah dengan menyediakan fasilitas
layanan terpadu satu pintu yang disebut Student Service Center (SSC). Fasilitas ini
disediakan untuk efektivitas dan efisiensi dalam layanan administrasi akademik
dan kemahasiswaan bagi mahasiswa multistrata. Dari aktivitas ini diperoleh
penghargaan Anugerah Humas Indonesia sebagai Ruang Layanan Publik
Terinovatif 2019. Aktivitas Promosi IPB masih terus dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan fasilitasi kunjungan SMA ke IPB, Education Expo, serta Roadshow yang
dilaksanakan oleh mahasiwa IPB ke berbagai SMA di kampung halamannya. Pada
tahun ini secara khusus dimulai kegiatan membangun hubungan baik dengan para
guru bimbingan dan konseling yang memiliki peran penting dalam pemilihan
perguruan tinggi para siswanya.
Sebagai organisasi publik, IPB harus menginformasikan kegiatannya
kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan. Di tengah masyarakat digital,
IPB juga menyebarluaskan informasi dalam bentuk digital melalui GreenTV.
Tahun 2019 GreenTV memproduksi dan menayangkan 47 Green Fact yang berisi
kegiatan penting di IPB. Berita ini disebarkan melalui berbagai platform yang
dimiliki GreenTV: YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Siaran ini
mendapat respons yang baik dari pemirsa. Berbagai tayangan berita ini dibagikan
di berbagai media sosial, termasuk di WhatsApp Group alumni sehingga semakin
banyak masyarakat yang mengetahui dinamika IPB.
Salah satu media informasi yang murah namun cepat dalam penyampaian
informasi yang dimiliki IPB adalah Radio Agri FM. Radio ini mengusung tagline
“Science and Music Station”. Dengan media ini terjalin komunikasi yang cepat
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antara IPB dengan masyarakat sekitar, khususnya dengan mahasiswa. Radio Agri
FM mengudara setiap sore sampai dengan malam hari di frekuensi 107.7 FM.
Penyebaran informasi prestasi dan reputasi internasional IPB kepada para
mitra internasional menjadi aspek penting dalam penguatan reputasi di mata dunia.
“IPB News Update” merupakan media penyebarluasan prestasi dan reputasi
internasional khususnya riset dan inovasi secara berkala kepada mitra-mitra
internasional melalui surel (e-mail). IPB News Update diharapkan dapat menjadi
elemen kesiapan strategi promosi ter-up-to-date dalam membangun persepsi yang
baik untuk mampu berkontribusi besar dalam target internasionalisasi IPB menuju
universitas kelas dunia. Pecapaian program ini ialah penyebaran 11 Edisi IPB
NewsUpdate, 4 kali penerbitan di QS WOW News, dan 155 outbound sebanyak 19
negara dan 43 universitas. Selain itu, IPB berpartisipasi dalam 4 International
Exhibition (APAIE, QS Maple, THE Impact Summit, QS Apple) dengan target untuk
meningkatkan visibilitas IPB dengan mitra internasional, meningkatkan kunjungan
balasan dalam inisiasi kerjasama antar institusi dan penyelenggaraan program
bersama.
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Sitem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi acuan utama dalam
menjalankan aktivitas meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Tahun 2019
ditandai dengan pembaharuan instrumen SPMI yaitu telah terbit Peraturan Rektor
tentang Standar Mutu Pendidikan (SMP) IPB untuk Program Studi Diploma,
Sarjana, dan Pascasarjana. SMP IPB tersebut diperbaharui dengan merujuk pada
Standar Mutu Pendidikan Dikti. SMP IPB dicetak terbatas dan selebihnya
diunggah pada laman KMMAI.
Penguatan organisasi GPM dan GKM dilakukan sejalan dengan perbaikan
standar mutu IPB, dan menanggapi perubahan pada regulasi SPMI yang berlaku
nasional. GPM dan GKM bekerja dengan menggunakan SPMI. Workshop dengan
narasumber internal dan eksternal dilakukan untuk menyempurnakan SPMI IPB
terutama merujuk pada instrumen akreditasi IAPS 4.00 dengan 9 kriteria dari BAN
PT. Kesulitan pengisian dan pengumpulan data pada SPMI IPB dapat diatasi
dengan bantuan DSITD yaitu memanfaatkan sistem yang telah terhubung, seperti
SIM Akademik, SDM, Keuangan dan Perencanaan, Kemahasiswaan, Sarpras dan
aplikasi lainnya yang telah dikembangkan.
Rangkaian kegiatan SPMI tahun 2019 lainnya adalah pelaksanaann EPBM
online dan Survei Kepuasan Wisudawan (SKW). Tahun 2019 dilaksanakan EPBM
online untuk semua mahasiswa, S0, S1, S2 dan S3 termasuk mahasiswa di Kampus
Sukabumi (Program Studi Di Luar Kampus Utama – PSDKU). Tahun 2019
dilakukan pelimpahan penuh pelaksanaan SKW dari KMMAI ke Student Service
Centre. Hasil EPBM dan SKW dapat digunakan oleh semua unit terkait untuk
evaluasi tindak lanjut dan perbaikan layanan.
Dalam upaya menyikapi penerapan Kurikulum 2020, dilakukan revisi ke-4
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) untuk Tugas Akhir mahasiswa. Format
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edisi baru ini dibuat lebih mirip dengan manual untuk mempermudah
penggunaannya. Format penulisan untuk tugas akhir dibuat untuk mahasiswa
Program Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana. Dengan PPKI baru IPB memiliki
kekhasan bila disandingkan dengan karya mahasiswa perguruan tinggi lain. Tentu
saja, format semata tidak banyak berarti karena yang lebih membanggakan adalah
substansi karya ilmiah dan sumbangannya di dunia ilmu dan pengetahuan.
Tahun 2019 juga ditandai dengan revitalisasi Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dan Lingkungan. Standar disusun dengan melibatkan dosen IPB
yang telah memiliki sertifikat dan telah melakukan aktivitas berkaitan dengan K3.
Tahun 2014 sebenarnya telah terbit inisiasi Manual K3L, penyempurnaan menjadi
standar sangat diperlukan sebagai kebutuhan, kewajiban regulasi dan pemenuhan
persyaratan akreditasi internasional.
Akreditasi dan Sertifikasi
Penilaian secara komprehensif terhadap implementasi sistem penjaminan
mutu di suatu perguruan tinggi dapat dilakukan melalui proses evaluasi eksternal di
antaranya melalui akreditasi program studi. Akreditasi program studi baik
akreditasi nasional maupun akreditasi internasional merupakan bentuk dan refleksi
terhadap implementasi sistem penjaminan mutu di suatu perguruan tinggi atas
komitmen program studi dan institusi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan
program Tridharma Perguruan Tinggi.
Saat ini, seluruh program studi di IPB sudah terakreditasi nasional oleh
lembaga akreditasi BAN-PT atau LAMPTKes. Akreditasi Institusi meraih nilai A
dan berlaku hingga tahun 2022. Seluruh prodi S1 meraih akreditasi A, kecuali 4
prodi baru yang meraih akreditasi B.
Hingga saat ini terdapat 25 dari 39 program studi sarjana di IPB (64,10%)
telah terakreditasi internasional seperti International Federation of Landscape
Architects (IFLA), Institute of Marine Engineering, Science and Technology
(IMarEST), Society of Wood Science and Technology (SWST), Institute of Food
Technologists (IFT) & International Union Food Science and Technology
(IUFoST), Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET),
Japanese Acreditation Board for Engineering Education (JABEE) & Indonesian
Accreditation Board for Engineering Education (IABEE), Royal Society of
Chemistry (RSC), dan sertifikasi ASEAN University Network (AUN-QA).
Tahun 2019 ada 6 program studi/fakultas yang masih dalam proses
pengajuan akreditasi internasional, oleh European Association of Establishment for
Veterinary Education (EAEVE), dan Accreditation Agency for Degree Programs in
Engineering, Computer Science, Natural Sciences and Mathematics e.V. (ASIIN)
dan Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).
Selain akreditasi unit akademik, fasilitasi akreditasi juga dilakukan untuk
unit penunjang. Perpustakaan IPB telah terakreditasi A oleh Lembaga Akreditasi
Perpustakaan. Poliklinik IPB saat ini sedang menyusun dokumen akreditasi dan
pemenuhan persyaratan akreditasi dari Kementrian Kesehatan.
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Secara legal, akreditasi nasional sangat menentukan keabsahan ijazah yang
dihasilkan, memberikan pengakuan serta kesetaraan mutu yang unggul, dan
meningkatkan minat calon mahasiswa ke suatu program studi. Selain itu pengguna
lulusan dapat mengetahui tingkat persiapan mahasiswa untuk memasuki dunia
profesi. Akreditasi internasional juga memudahkan mobilitas pertukaran
mahasiswa serta pendidikan lanjut alumni karena memiliki kualifikasi yang jelas.
Dalam rangka mendukung implementasi sistem penjaminan mutu dan untuk
lebih meningkatkan kinerja dalam pelayanan akademik di IPB, dipandang perlu
untuk mengintegrasikan sistem penjaminan mutu IPB dengan menerapkan Sistem
Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2015, pada unit layanan akademik dan nonakademik agar proses kegiatan dapat memenuhi harapan seluruh pemangku
kepentingan serta memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
Sampai dengan tahun 2018, seluruh Fakultas (9 Fakultas, 38 Departemen
terintegrasi dan menjadi bagian dari ruang lingkup), seluruh Sekolah (Sekolah
Pascasarjana, Sekolah Bisnis dan Sekolah vokasi), 5 Direktorat/Kantor dan 2 Pusat
Studi telah tersertifikasi SMM ISO 9001.
Audit Internal dan Eksternal
Pemenuhan terhadap pengelolaan IPB sebagai PTNBH yang transparan dan
akuntabel, mewajibkan IPB menjalankan audit eksternal dan internal, baik audit
akademik maupun non akademik. KMMAI sebagai mitra auditor Komite Audit
MWA, Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik, BPK, Inspektorat Kementrian
dll) mengoptimalkan kegiatan audit sebagai upaya perwujudan pengelolaan
institusi yang baik. Bersama dengan auditi utama KMMAI mengawal pelaksanaan
rekomendasi auditor.
Tahun 2019, KMMAI menjadi mitra auditor eksternal untuk Audit Laporan
Keuangan IPB Tahun 2018 oleh Kantor Akuntan Publik, Pemeriksaan terhadap
Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018 pada IPB oleh Inspektorat Provinsi
Jawa Barat, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Semester I dan II tahun 2019,
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Inovasi pada
Kemenristekdikti, LIPI, BPPT dan Instansi terkait lainnya, TA 2017 s.d. SMT I
2019 oleh BPK dan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Tahun 2019 dan Evaluasi atas Pembayaran Penghasilan Pejabat
Pengelola/Struktural PTN-BH pada IPB oleh Inspektorat Jenderal
Kemenristekdikti.
Audit Kinerja atas penugasan pimpinan dilakukan pada 2 Direktorat, 4 Unit
Penunjang, audit khusus 2 unit (Prodi dan K3), audit terkait bidang kerjasama
sebanyak 3 Fakultas, reviu RKAKL sebanyak 3 kegiatan, reviu terhadap bidang
kerjasama 3 kegiatan dan audit akademik pada Prodi.
Dalam hal peningkatan kompetensi auditor, pelatihan dan pendidikan
auditor dilaksanakan dengan melibatkan Yayasan Pendidikan Internal Auditor
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(YPIA), Pusat Pengembangan Internal Audit dan The Institute of Internal Auditors
Indonesia.

3.2.6. Bidang Sumberdaya Manusia
Status Kepegawaian IPB
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 66 tahun
2013 tentang Statuta IPB sebagai IPB PTNBH, bahwa pegawai IPB terdiri atas:
pegawai negeri sipil (PNS) yang dipekerjakan, pegawai tetap, dan/atau pegawai
tidak tetap. Berdasarkan data per 31 Desember 2019, PNS IPB berjumlah 2.505
orang, pegawai tetap 169 orang, dan pegawai tidak tetap (kontrak) 1.013 orang
(sebagian besar adalah tenaga kependidikan, yaitu 958 orang). Pegawai yang
dimaksud terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan (tendik), dengan jumlah
masing-masing 1.326 dosen (Dosen PNS: 1.224 orang; dan Dosen Tetap: 102
orang) dan 1.349 tendik (Tendik PNS: 1.282 orang; dan Tendik Tetap 67 orang).
Berdasarkan status kepegawaian tersebut menunjukkan bahwa 67,9%
pegawai IPB adalah pegawai PNS (33,1% adalah Dosen, dan 34,8% adalah Tenaga
Kependidikan). Pada tahun 2019, IPB mulai merekrut dan menseleksi pegawai
Tetap yaitu sebanyak 169 orang (102 Dosen, dan 67 Tenaga Kependidikan).
Pengangkatan Dosen Tetap untuk pertama kali dilakukan di Sekolah Bisnis dan
Sekolah Vokasi sesuai kebutuhan pengembangan kedua sekolah tersebut sejalan
dengan Visi IPB. Di sisi lain, pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap telah
dilakukan dengan beberapa pertimbangan: (1) sejak 2014 tidak ada lagi kesempatan
untuk mendapatkan tenaga kependidikan melalui jalur CPNS, (2) Tenaga
Kependidikan PNS IPB (40,5%) sudah berusia lebih dari 50 tahun, (3) kebutuhan
mendesak untuk jabatan teknisi, programmer, dan pengolah data). Pegawai Tetap
saat ini mencakup jabatan: Pengolah Data (Akademik, Keuangan, Kepegawaian),
Teknisi (Komputer, Laboratorium, Sarana Prasarana), dan Programmer (pranata
komputer). Saat ini, IPB juga masih membutuhkan tenaga kontrak untuk jabatan
pelaksana lainnya (administrasi umum, tenaga keamanan, dan tenaga kesehatan).
Meski demikian, proses perekrutan Tenaga Kontrak melalui seleksi ketat dengan
memilah tenaga skilled dan unskilled, pendidikan minimal SMA, dan usia maksimal
55 tahun. Pegawai kontrak yang tidak memenuhi syarat kemudian menjadi tenaga
harian lepas (THL). Melalui proses tersebut, maka rasionalisasi pegawai IPB
berjalan dengan baik, dimana pada tahun 2019 rasio dosen dan tenaga kependidikan
menjadi 1:1,67 dibandingkan rasio tahun 2018 sebesar 1:2,40.
Peningkatan Kapasitas SDM
Program peningkatan kapasitas SDM yang diselenggarakan IPB meliputi
dua hal, yaitu bantuan biaya pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi.
Pada tahun 2019, bantuan biaya pendidikan diberikan kepada tujuh tenaga
kependidikan (85 juta rupiah). Selain itu juga diberikan dana hibah penelitian untuk
tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional, yaitu sebesar 100 juta untuk
28 orang.
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Keseluruhan peserta yang mengikuti pelatihan pada tahun 2019 sebanyak
1.653 orang, terdiri atas: Dosen 529 orang (32%), dan Tenaga Kependidikan 1.124
orang (68%). Pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi 3 skema yaitu: (1) pelatihan
bersama untuk seluruh pegawai di lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan
melibatkan Fakultas/Sekolah sebagai Penanggungjawab, (2) Pelatihan khusus per
unit kerja, dan (3) Pelatihan bersama untuk seluruh fakultas yang dikoordinir oleh
Direktorat Sumberdaya Manusia. Jenis-jenis pelatihan dan penanggungjawab pada
Fakultas/Sekolah didasarkan pada kesepakatan dengan para Wakil Dekan Bidang
Sumberdaya, Pengembangan dan Kerjasama (SKP). Pelatihan untuk tenaga
kependidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi
tenaga kependidikan seperti: Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), pranata
humas, bendahara pengeluaran, tenaga medis, serta pelatihan untuk pelaksana
seperti pelatihan pelayanan prima, mitigasi bencana, dan penyusunan data base,
serta pelatihan untuk teknisi listrik dan pengemudi. Dalam rangka peningkatan
kemampuan kepemimpinan maka secara khusus para Kepala Tata Usaha (KTU)
juga mendapatkan pelatihan coaching for managers. Dibandingkan tahun 2018
maka pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah tenaga kependidikan bersertifikat
kompetensi sebesar 18,4%. Sementara berdasarkan alokasi pendanaan, maka
pelatihan terbesar (85%) dilakukan oleh trainer dan praktisi. Selanjutnya pelatihan
untuk dosen pada tahun 2019 antara lain: penulisan proposal dan drafting paten,
revieu artikel jurnal, penulisan karya ilmiah berbasis meta analisis, pengembangan
kemampuan bahasa Inggris, metode pengabdian masyarakat 4.0, Leadeship
(Coaching for Excellence).
Pengembangan Karir Pegawai
Untuk mendorong pengembangan karir dosen sebagai salah satu indikator
kinerja institut, maka pada tahun 2019 Direktorat SDM bekerjasama dengan
Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital melakukan pengembangan
DUPAK online, yang merupakan bagian dari SIPAKARIL, serta terintegrasi
dengan SIMPEG dan SIMAK untuk dapat meng ‘harvest’ data. Selanjutnya
dilakukan juga pembenahan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) untuk dapat
mengakomodir kebutuhan data kenaikan pangkat dosen.
Sehubungan dengan penambahan jumlah dosen melalui perekrutan Dosen
Tetap Non PNS pada tahun 2019, maka persentase dosen S3 dan Guru Besar IPB
pada tahun 2019 relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018.
Guru Besar turun dari 17,15 persen menjadi 16,82 persen, sedangkan dosen S3
turun dari 67,73 persen menjadi 67,32 persen.
IPB juga melakukan kegiatan pendampingan dosen dan tenaga
kependidikan untuk dapat meningkatkan kariernya melalui pemilihan akademisi
berprestasi tingkat IPB dan selanjutnya hingga tingkat nasional. Pemilihan
akademisi berprestasi memberikan manfaat dalam: (1) Meningkatkan motivasi
secara berkelanjutan di kalangan sivitas akademika untuk “bekerja lebih keras dan
lebih cerdas” dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan meningkatkan
produktivitas perguruan tinggi; (2) Menciptakan suasana akademik yang mengarah
kepada terwujudnya kepribadian ilmuwan yang terpuji, semangat pengabdian dan
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dedikasi di bidang pendidikan tinggi; (3) Menumbuhkan kebanggaan di kalangan
dosen dan tenaga kependidikan terhadap profesinya.
Peningkatan Kesejahteraan
IPB juga telah menerapkan Sistem Imbal Jasa (SIJ) untuk mewujudkan
reward system yang lebih baik. Pada tahun 2019, SIJ yang diberikan telah
mengalami peningkatan pengali kinerja dari sebelumnya senilai 1700 (tahun 2018)
menjadi 2.000 (tahun 2019), dan pengali beban lebih dari 950.000 (tahun 2018)
menjadi 1.000.000 (tahun 2000).
IPB juga memfasilitasi kesejahteraan lain dalam bentuk non finansial yaitu:
Askes/BPJS dan asuransi kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap yang
merupakan tambahan jaminan kesehatan. Selanjutnya, untuk mengetahui rekam
medis dan penyakit pegawai, IPB menyelenggarakan Medical Check Up (MCU)
yang bertujuan untuk pemeliharaan kesehatan pegawai, dan pencegahan sedini
mungkin terhadap penyakit yang diderita, sehingga di masa yang akan datang lebih
bisa dikendalikan.
Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional ini, Institut Pertanian Bogor
mendukung program pemerintah dengan bentuk kerjasama antara Unit Kesehatan
IPB sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, dengan BPJS yaitu Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Hal tersebut merupakan perwujudan dari upaya
pemerintah untuk memenuhi target pemerataan pelayanan kesehatan, agar seluruh
masyarakat Indonesia dapat terjamin kesehatannya secara komprehensif.
Pelayanan kesehatan tersebut berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, pelayanan kebidanan, pelayanan darurat medis, termasuk penunjang
yang meliputi pemeriksaan laboratorium sederhana dan pelayanan kefarmasian,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pelayanan
kesehatan kepada masyarakat yang selama ini dilaksanakan tidak terstruktur, harus
sudah mulai dibenahi pelaksanaannya dibenahi agar terstruktur sesuai dengan
sistem rujukan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menjamin
keterjangkauan masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan, yang memadai,
mendorong standar mutu pelayanan kesehatan secara rasional serta mendorong
efisiensi pelayanan kesehatan sehingga seluruh masyarakat Indonesia khususnya
warga IPB memperoleh manfaat jaminan perlindungan kesehatan guna memenuhi
kebutuhan dasarnya.
Besaran kapitasi di Klinik IPB sangat ditentukan oleh regulasi yang ada di
kampus IPB. Ditahun 2019 belum ada regulasi yang mengharuskan mahasiswa dan
pegawai IPB untuk memindahkan faskesnya ke Klinik IPB, sehingga selama 14
bulan hanya memperoleh 4.133 peserta. Sejalan dengan peningkatan jumlah
kapitasi akan berbanding lurus dengan jumlah kunjungan pasien sakit ke klinik IPB.
Target kunjungan pasien sakit adalah 20.000 orang dalam tahun 2019, dan
terlampau menjadi 25.964 orang. Meningkatnya jumlah kunjungan berdampak
terhadap jumlah ketersediaan sarana dan prasarana baik itu sarana prasarana
pendukung maupun utama yaitu medis dan non medis. Misal untuk pemeriksaan
laboratorium yang selama ini dilakukan dengan sistem kerjasama jejaring, di akhir
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tahun 2019 disediakan sendiri dengan layanan satu atap yaitu dengan sudah
selesainya pengadaan alat dan bahan untuk laboratorium medis dan penambahan
SDM analis laboran. Penyediaan alat dan SDM laboran ini masih tahap
pengembangan sejalan dengan rencana MCU yang akan dilakukan di Klinik IPB di
tahun 2020.
Bertambahnya jumlah pasien menyebabkan perlunya perluasan gedung
untuk pelayanan di klinik IPB Darmaga. Tahun 2019 sudah ditargetkan untuk
pembangunan gedung tambahan dan renovasi gedung lama yang dialih fungsikan
sebagai bagian dari Unit Kesehatan yaitu Layanan Rawat Inap. Tahap awal baru
selesai gedung penghubung di antara gedung lama dan gedung yang akan
difungsikan sebagai layanan rawat inap yaitu 3 (tiga) ruang periksa dokter dan
ruang tunggu yang cukup luas sekitar 6 x 11 meter. Sejalan dengan penambahan
jumlah pasien juga berdampak terhadap lamanya waktu tunggu antrian dokter,
sehingga di tahun 2019 ditambah jumlah dokter menjadi 8 (delapan) orang yang ber
SIP di Klinik IPB Dramaga. Penambahan ini diharapkan akan berdampak terhadap
makin singkatnya waktu tunggu layanan di klinik sehingga kepuasan pelanggan
akan lebih baik. Berkembangnya layanan Klinik IPB membuat masyarakat sekitar
kampus untuk ikut memanfaatkan layanan yang ada, sehingga di tahun 2019 sedang
diproses penerbitan SK Rektor tentang Tarif Umum bagi pasien yang berobat ke
Klinik. Pasien umum adalah pasien yang bukan mahasiswa, dosen, pegawai
maupun keluarga dari dosen dan pegawai.
SPK dengan BPJS sejatinya berakhir 30 September 2019, kemudian
diperpanjang hingga 31 Desember 2019. Sesuai aturan baru BPJS semua SPK akan
dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Dengan berlanjutnya
kerjasama dengan BPJS bedampak untuk mengikuti akreditasi klinik yang
bertujuan untuk peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien. Mulai awal
tahun 2019 Klinik IPB sudah melakukan persiapan akreditasi dengan mengikuti
sejumlah workshop yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Workshop
bertujuan untuk mempersiapkan dokumen akreditasi yang benar sesuai Undangundang dan aturan yang berlaku sehingga mutu pelayanan pasien dan keselamatan
pasien dapat terus ditingkatkan. Persiapan akreditasi ini meliputi tata graha klinik
yang harus sesuai dengan aturan, pelayanan pasien yang berpihak ke peningkatan
mutu dan keselamatan pasien dan tertib administrasi sebagai dokumen di Klinik.
Jumlah pasien terbesar Poliklinik IPB adalah mahasiswa, sehingga banyak
program yang dilakukan untuk kepentingan kesehatan mahasiswa guna
memperlancar studi dan meningkatkan prestasi. Program rutin yang telah
dilakukan adalah diawal masuk mahasiswa dilakukan pemerikasaan kesehatan
untuk mendeteksi derajat kesehatan mereka dan mendeteksi penyakit menular yang
dibawa oleh mahasiswa dari daerah asalnya. Hal ini dilakukaan karena mahasiswa
selama satu tahun akan tinggal bersama di asrama. Kolaborasi program yang
dilakukan untuk mahasiswa juga dilakukan dengan Direktorat Kemahasiswaan dan
Pengembangan Karier, yaitu dengan pemeriksaan narkoba untuk mahasiswa baru
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yang akan masuk asrama. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk
pemberantasan pengedaran narkoba.
Tingkat Produktivitas Pegawai
Pada tahun 2019 terdapat ukuran kinerja baru terkait pengelolaan SDM
yaitu tingkat produktivitas pegawai. Tingkat produktivitas pegawai ini
menggunakan ukuran KPI (capaian kinerja pegawai) dimana formula untuk dosen
dan tenaga kependidikan terdapat perbedaan dalam hal adanya pengali KHT
(persentase ketepatan kehadiran di tempat kerja) untuk tenaga kependidikan.
Dibandingkan tahun 2018 maka tingkat produktivitas tenaga kependidikan pada
tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini antara lain adanya pemberian inesntif
kehadiran tepat waktu untuk dapat menigkatkan motivasi pegawai dalam bekerja.
Sementara untuk pegawai tetap relatif lebih rendah dibandingkan PNS karena
memang target kinerjanya relatif masih lebih rendah dibandingkan mereka yang
sudah memiliki pengalaman kerja lebih lama.
Indeks Kepuasan Pegawai
Tahun 2019 juga terdapat ukuran kinerja dalam pengelolaan SDM yaitu
indeks kepuasan pegawai. Indeks kepuasan pegawai menjadi penting untuk
pengelolaan SDM agar dapat melakukan pelayanan secara lebih baik. Hasil
pengukuran indeks kepuasan pegawai pada tahun 2019, menujukkan bahwa indeks
kepuasan pegawai tertinggi dicapai dalam hal pelayanan perpustakaan dan
administrasi akademik, yang memperoleh skor 4,2 (skala 1-5). Hal ini sejalan
dengan strategi IPB 4.0 untuk memprioritaskan pada pelayanan utama untuk
mahasiswa agar dapat menyiapkan SDM unggul. Indeks kepuasan lainnya yang
cukup tinggi adalah: layanan informasi dan kehumasan, dan layanan kesehatan
dengan skor 3,9. Skor indeks kepuasan pegawai lainnya adalah sebagai berikut:
layanan olahraga dan seni, 3,7; layanan umum 3,6; layanan kepegawaian dan
remunerasi, dan layanan keamanan 3,5; layanan hukum 3,2.

3.2.7. Bidang Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
merupakan lembaga audit keuangan eksternal yang melakukan pemeriksaan atas
pelaksanaan anggaran IPB. Hasil audit keuangan dari Kantor Akuntan Publik
Independen atas Laporan Keuangan IPB Tahun 2008 - 2018 atau selama sebelas
tahun terakhir selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
karena manajemen IPB menyusun, memelihara dan mengembangkan suatu
pengendalian internal, salah satunya dengan melakukan rekonsiliasi data laporan
pertanggungjawaban unit kerja dan melakukan fungsi verifikasi awal terhadap
rencana penggunaan/permintaan anggaran serta verifikasi akhir atas bukti
pertanggungjawaban keuangan.
Dalam rangka menguatkan tata kelola keuangan, IPB melalui Direktorat
Keuangan dan Akuntansi (DKA) melakukan pengembangan sistem di setiap sub
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direktorat. Pada Sub Direktorat Pendapatan, pembayaran biaya pendaftaran
mahasiswa baru dan biaya pendidikan untuk semua strata mulai tahun 2019
dilakukan secara online dan telah menerapkan sistem SPP-Multipayment dengan
mekanisme H2H, dimana pembayaran biaya tersebut dapat dilakukan di bank yang
berbeda-beda yang bekerjasama dengan IPB. Saat ini bank yang bekerjasama
dengan IPB, yaitu BNI, BNI Syariah, Mandiri, Mandiri Syariah, BRI, BTN dan
Mega Syariah. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan jenis bank yang terlibat
bertambah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa/orangtua mahasiswa dalam
bertransaksi di perbankan yang diinginkannya. Selain sistem pembayaran biaya
pendidikan, di Sub Direktorat Pendapatan juga mengembangkan sistem pencatatan
kerjasama yang terintegrasi dengan sub direktorat perbendaharaan, khususnya
Seksi Perpajakan terkait penerbitan e-faktur oleh IPB, khususnya untuk pendapatan
dari kerjasama IPB dengan pihak ketiga. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka
pengembangan sistem pelaporan keuangan IPB berbasis “akrual”.
Pada Sub Direktorat Perbendaharaan, sejak tahun 2018 digunakan sistem
pengajuan dana program dan operasional unit ke DKA secara online. Pembayaran
ke pihak ketiga, dan pembayaran belanja pegawai (payroll) secara online
menggunakan sistem Cash Management System (CMS) bekerjasama dengan BNI.
Data pembayaran belanja pegawai (payroll) secara simultan di-upload pada Sub
Sistem Remunerasi. Saat ini, dilakukan pengembangan sistem pengajuan belanja
pegawai (payroll) secara online dan perhitungan perpajakan individu (PPh 21)
sebagai data untuk menerbitkan bukti potong pajak pribadi secara progresif.
Penataan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di linkungan IPB telah
dilakukan, mengingat IPB sebagai PTN-BH. Saat ini, IPB memiliki 3 NPWP, yaitu
NPWP bendaharawan, PKP dan Non PKP. Berdasarkan surat Kepala Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi tentang Pengukuhan IPB-PTNBH sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Pajak Nomor:
S-56PKP/WPJ.33/KP.0803/2017 tanggal 17 Februari 2017, dengan pembagian
peruntukan NPWP seperti disajikan pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4 Peruntukan NPWP IPB PTN-BH berdasarkan sumber dana
Sumber Dana
APBN (Belanja Pegawai PNS)
1. Pendapatan Kerjasama
2. Perikatan dengan Pihak
Lainnya
1. Bantuan Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum
(BPPTN BH)
2. Pendapatan Pendidikan

NPWP yang berlaku
Nomor
Nama
Institut Pertanian
00.002.658.3Bogor
434.000
(Bendaharawan)
02.269.140.6434.000

IPB PTN BH (PKP)

02.269.140.6434.004

IPB PTN BH (Non
PKP)
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Selama tahun 2019 juga telah dilakukan penataan rekening penerimaan dan
rekening operasional unit. Untuk rekening penerimaan, yang semula berjumlah 125
rekening menjadi 87 rekening. Untuk rekening operasional unit, yang semula
berjumlah 160 rekening menjadi 53 rekening. Penataan rekening akan terus
dilaksanakan secara bertahap menggunakan mekanisme VA debet-kredit.
Peningkatan kualitas pengelola keuangan unit (PKU) juga dilakukan secara
simultan dengan pengembangan sistem keuangan terintegrasi. Selama tahun 2019,
sosialisasi terkait kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan minimal sebanyak 2
kali. Pelatihan perbendaharaan bersertifikat telah dilakukan terhadap 60 orang
PKU dan secara bertahap akan terus dilakukan peningkatan kualitas PKU.
Pada Sub Direktorat Pengendalian Anggaran dan Akuntansi telah
dikembangkan sistem pelaporan keuangan berbasis “akrual” yang diberi nama
sistem General Ledger (GL) sejak tahun 2016. Pengembangan sistem pelaporan
keuangan IPB secara terus menerus dilakukan. Pengembangan sistem yang
terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain yang ada di lingkungan IPB mendukung
pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKeu) terintegrasi.
SIMKeu terintegrasi merupakan penyempurnaan dari sistem informasi manajemen
keuangan yang telah digunakan selama ini dan penggabungan dengan Sistem
Perencanaan dan Pengembangan, Sistem Pendapatan, Sistem Akuntansi, Sistem
Perpajakan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran, Sistem
Persediaan dan Aset, Sistem Imbal Jasa, dan Sistem Pengawasan dan Pengendalian.
SIMKeu terintegrasi ini akan meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kemudahan
penelusuran data keuangan serta menjamin terjaganya kerahasiaan dan keamanan
data. Dengan demikian, SIMKeu akan semakin memperkuat keterandalan
manajemen keuangan.
Implementasi sistem keuangan yang terintegrasi, efektivitas penataan
rekening, baik rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran (operasional)
dan pencatatan dana kerjasama dari pihak mitra yang tersistem, pada akhir tahun
2019, manajemen pengelolaan keuangan IPB membukukan dana abadi Rp
304.000.000.000 (Tiga ratus Empat Milyar Rupiah). Terkait dana abadi ini telah
dikeluarkan Peraturan MWA IPB Nomor: 2/IT3.MWA/KU/2019 tentang
Pengelolaan Kegiatan Usaha dan Dana Lestari.
3.2.8. Bidang Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan belajar mengajar pada tahun 2019 menggunakan ruang kelas
bersama yang terdiri 141 ruang kelas di Kampus IPB Darmaga dan 5 ruang kelas di
Kampus IPB Baranangsiang. Kondisi ruang kelas sangat bervariasi namun tetap
layak digunakan. Sejak awal telah diupayakan standarisasi ruang kelas untuk
perkuliahan sesuai standar nasional. Pada tahun 2019 telah dianggarkan Rp 4,3
Miliar dari anggaran Pemeliharaan DUSP untuk pemeliharaan ruang kelas kuliah.
Sampai akhir tahun 2019 sebanyak 103 ruang kelas (71%) telah direnovasi menuju
ruang kelas kuliah berstandar nasional. Keterbatasan anggaran dan waktu
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pelaksanaan merupakan kendala utama dalam pemeliharaan ruang kelas, sehingga
pada tahun anggaran 2019 tidak dapat dilakukan renovasi seluruh ruang kelas
kuliah (146 ruangan). Meski demikian telah dilakukan penyusunan rencana
anggaran untuk menyelesaikan renovasi kelas ruang kuliah pada tahun anggaran
2020. Diharapkan pada akhir tahun 2020 seluruh ruang kelas kuliah memenuhi
standar nasional yang akan mendukung peningkatan pelayanan pendidikan di IPB.
Sebagai upaya untuk menunjang mobilitas sivitas akademika di dalam
kampus dan memberikan kenyamanan orang berjalan kaki di dalam kampus, pada
tahun 2019 telah dibuat pedestrian sepanjang 502,4 meter di FPIK dan FEM dengan
alokasi anggaran BPPTN sebesar Rp 1,3 Milyar. Pembuatan pedestrian diharapkan
mendorong civitas academica lebih mengutamakan jalan kaki di dalam kampus,
sehingga penggunaan kendaraan bermotor dapat dikurangi. Upaya ini seiring
dengan upaya menjadikan Kampus IPB sebagai kawasan dengan emisi karbon yang
rendah.
Toilet merupakan salah satu fasilitas umum yang harus tersedia di tiap unit
di kampus untuk memenuhi kebutuhan civitas academica selama berada di kampus.
Namun demikian keberadaan toilet di kampus IPB pada umum belum terpelihara
dengan baik, sehingga kondisi toilet masih belum memenuhi kualitas kebersihan
dan kenyamanan. Pada tahun anggaran 2019 DUSP telah merenovasi 4 (empat) unit
toilet di Lantai 1 Gedung Rekrorat IPB sebagai percontohan toilet representatif.
Selain itu untuk meningkatan kualitas kebersihan dan pemeliharaan toilet di seluruh
kampus IPB, pada tahun 2019 IPB bekerjasama dengan Agrianita IPB
melaksanakan lomba kebersihan toilet antar unit di lingkungan kampus IPB.
Dampak dari lomba kebersihan toilet yang sudah mulai terlihat antara lain
upaya memelihara kebersihan dan fungsi toilet dilakukan oleh seluruh unit IPB. Hal
ini dilakukan unit juga untuk menjawab keluhan mahaiswa perihal toilet yang
sering disampaikan kepada pimpinan IPB pada berbagai kesempatan.
Sebagai upaya untuk koordinasi manajemen, pada tahun 2019 telah
direnovasi 15 ruang rapat dan perkantoran dengan anggaran Rp 4 Miliar. Sampai
Desember 2019 hampir seluruh ruang rapat dan perkantoran sudah selesai
direnovasi.
Laboratorium Lapang merupakan salah satu fasilitas penunjang kegiatan
pendidikan di IPB. Laboratorium ini sebagai pusat pelayanan Mahasiswa maupun
Dosen dalam pelaksanaan kegiatan praktikum dan penelitian. Laboratorium lapang
IPB terdiri atas Lab Lapang Jonggol Bogor, Lab Lapang Pelabuhan Ratu Sukabumi
dan Lab Lapang Cikabayan Bogor. Untuk mengoptimalkan fungsi Lab Lapang,
pada tahun 2019 telah dianggarkan untuk merenovasi semua Lab Lapang yang
meliputi renovasi fisik bangunan dan sarana penunjangnya dengan anggaran Rp 1.2
M. Sampai Desember 2019 seluruh renovasi Lab Lapang telah selesai dilaksanakan
secara fisik.
Seiring pengembangan IPB sebagai kampus inovasi, IPB telah membangun
beberapa gedung untuk kegiatan akademik, dan laboratorium riset sesuai master

ANNUAL REPORT IPB UNIVERSITY 2019

47

http://sustainability.ipb.ac.id/

plan IPB. Selain sarana fisik tersebut, IPB pun telah mengadakan berbagai peralatan
laboratorium canggih yang sangat mendukung riset dasar maupun terapan menuju
IPB 4.0. Sebagai konsekuensi dari pengembangan kampus inovasi tersebut
diperlukan pasokan aliran listrik yang cukup dan andal serta pasokan air besih yang
terjamin untuk keperluan laboratorium maupun keperluan sehari-hari sivitas
akademika. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik tersebut di atas IPB telah
melakukan hal-hal berikut:
1) Penambahan daya sebesar 696 KVA,
2) Penambahan 2 unit Genset masing masing 600 KVA dan 200 KVA
beserta rumah Genset,
3) Penambahan 1 unit stabilizer untuk peralatan Lab Advance Riset,
4) Pengadaan 2 unit kubil untuk gardu Induk Fapet.
Sedangkan untuk mendukung pasokan air bersih di kampus, pada tahun
2019 IPB telah melaksankan paket pekerjaan sebagai berikut:
1) Pengadaan sand filter 3 unit untk WTP Cihideung,
2) Pengadaan pompa centrifugal dan pompa dosing,
3) Kegiatan perbaikan rutin instalasi pipa air bersih.
Untuk mendukung mobilitas sivitas akademika IPB selama di dalam
kampus maupun kegiatan ke luar kampus, IPB menyediakan sarana transporatsi
berupa bus kampus. Bus kampus untuk transporatsi di dalam kampus beroperasi
tiap hari kerja dari Senin sampai Jumat dari pukul 06.00 sampai 18.00 WIB. Seiring
kesadaran civitas academika untuk menggunakan bus kampus yang
menghubungkan satu titik ke titik lain di Kampus IPB, diperlukan penambahan bus
kampus. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pengadaan 4 (empat) unit bus masingmasing kapasitas 32 kursi penumpang dengan anggaran Rp 3,14 Milyar.
Sarana Laboratorium Riset Unggulan
Pada tahun 2019 telah dibangun dan difungsikan Laboratorium Riset
Unggulan (Advanced Research Laboratory) di IPB lengkap dengan sebagian
peralatannya. Fasilitas dan infrastruktur ini diperlukan untuk mendukung kegiatan
riset yang berkualitas dengan ciri “frontier”, “cutting edge”, atau “advanced” untuk
menghasilkan output berupa inovasi dan publikasi yang bereputasi internasional
sesuai dengan fokus keunggulan IPB di bidang pertanian, biosains dan kelautan
tropika.
Fasilitas penelitian yang tersedia di Advanced Research Laboratory adalah
fasilitas yang mendukung pengembangan penelitian pada bidang-bidang:
1) Metabolomics
Metabolomik adalah kajian dalam biologi yang memusatkan perhatian
pada keseluruhan produk proses enzimatik yang terjadi di dalam sel.
Alat yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mempelajari karakter
metabolit atau senyawa penting yang dihasilkan oleh individu makhluk
hidup dalah mass spektrometri dalam fase gas dan liquid/cair
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kromatografi. Senyawa yang diidentifikasi baik senyawa untargeted
dan targeted pada suatu individu. Alat yang tersedia saat ini adalah LCMS-MS (Tandem Liquid Chromatography-Mass Spectrometry).
2) Nano Imaging
Nano imaging adalah pengamatan di bawah mikroskop untuk
mempelajari sistem biologi atau non biologi pada setiap individu yang
sangat kecil. Peralatan yang mendukung bidang ini terutama adalah
mikroskop electron dan mikroskop cahaya. Alat yang tersedia saat ini
adalah CLSM (confocal laser scanning microscope).
3) Environmental Monitoring
Kondisi lingkungan yang buruk mengakibatkan tubuh mudah
mengalami stres karena sel-sel tubuh mengalami oksidasi. Lingkungan
mikro tanaman direkayasa agar tanaman mengalami stres yang
terkendali dan terukur sehingga mampu memproduksi zat anti oksidan.
Tanaman akan memberikan sinyal-sinyal respons terhadap stres
lingkungan secara fisiologi yang dapat terukur. Untuk itu pemantauan
lingkungan mikro yang tepat perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil
yang optimal. Alat yang tersedia saat ini adalah LiCor 6800 dan
Fitotron Growth Chamber.
4) Molecular Science
Riset genomik berbasis Next Generation Sequencing (NGS) maupun
Sanger Sequencing masih diperlukan dan menjadi tren dunia karena
hasil fragmen DNA/RNA yang dapat disekuensing menghasilkan data
sekuen dalam jumlah yang besar (high- throughput), maupun cukup
analisis fragmennya serta untuk keperluan konfirmasi secara khusus
hasil NGS. Untuk mendukung riset genomik ini ke depan diperlukan
peralatan NGS yang sudah banyak digunakan seperti produk illumina
untuk menghasilkan sekuens short reads dan Oxford nanopore dan
PacBio technologies yang cocok untuk menghasilkan sekuens long
reads sesuai kebutuhan di lingkungan IPB. Alat yang tersedia saat ini
Nano Photometer and Cuvette UV -VIS Spectrophotometer, NovoCyte
Flow Cytometer, ABI sequencer system dan StepOne Real-Time PCR
System.
Sebagai unit baru, kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada penataan
dan sosialisasi. Oleh karena itu, Advanced Research Laboratory pada tahun 2019
banyak menerima kunjungan baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, dalam
rangka sosialisasi, telah dilakukan juga pelatihan kepada peneliti IPB dan luar IPB
tentang semua peralatan yang ada di Advanced Research Laboratory. Sebagai unit
layanan, ada dua bentuk layanan yang diberikan Advanced Research Laboratory,
yaitu pengujian sampel, dan penggunaan peralatan untuk penelitian/eksperimen.
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Pada tahun 2019 pengadaan peralatan laboratorium untuk unit kerja di IPB
senilai Rp 24 Milyar, terdiri dari Rp 17 Milyar dari anggaran BPPTN dan Rp 7
Milyar dari sumber dana masyarakat sisa lebih (DMSL), sedangkan pengadaan
sarana pendidikan dan perkantoran sebanyak Rp 5 Milyar.

3.2.9. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2019
diarahkan untuk menunjang pendidikan daring dan riset 4.0, yaitu memperkuat
kapasitas infrastruktur TIK dan sistem informasi terintegrasi IPB. Seluruh program
kerja disusun berdasarkan pada milestone pengembangan TIK IPB, yaitu:
1)
2)
3)
4)

2018: IT for Management
2019: IT for Learning
2020: IT for Advanced Research
2021-2023: Internet of Things, Internet for Everythings

Fokus pengembangan TIK IPB mencakup empat aspek, yaitu:
1) Infrastruktur, berupa peningkatan kapasitas perangkat, perluasan
coverage area, peningkatan bandwidth.
2) Sistem Informasi, dengan fokus pada pengintegrasian seluruh sistem
informasi yang ada, multiplatform, dan mencakup seluruh proses bisnis.
3) Big Data, yang mencakup warehousing data, integrated database, data
analytics, dan pengembangan dashboard data IPB.
4) Transformasi Digital, menuju paperless, peningkatan budaya digital,
dan peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK.
Beberapa kebijakan utama terkait TIK IPB telah dikaji dan disusun dengan
berdasarkan pada prinsip bahwa:
1) TIK sebagai enabler untuk mendukung proses bisnis organisasi pemacu
perubahan melalui transformasi digital di segala lini manajemen,
2) TIK sebagai driver bagi gagasan-gagasan baru yang kompleks dan sulit
dilakukan.
3) Masalah TIK adalah permasalahan dan urusan bersama, baik individu
maupun unit/lembaga.
Kebijakan yang telah dibuat terkait dengan TIK IPB adalah:
1) Akses ke jaringan IPB melalui Access Point menggunakan mekanisme
Single SSID Multiple VLAN,
2) Sistem informasi terintegrasi dikembangkan dengan basis koneksi antar
platform melalui Application Programming Interface (API),
3) Suatu elemen data yang sama hanya tersimpan di satu tempat.
Secara lebih khusus, telah disusun kebijakan layanan infrastruktur TIK,
yaitu:
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1) Access Point (AP):
a) Harus menggunakan AP berbasis controller.
b) Fakultas, Departemen, dan Unit di Kampus IPB Darmaga
menggunakan AP Cisco, sedangkan lainnya menggunakan AP
Aruba.
2) Penambahan AP: Kampus IPB Darmaga dan Sekolah Vokasi Bogor,
end point manajemen jaringan yang menjadi tanggung jawab DSITD
adalah Access Point, sedangkan lokasi lainnya adalah switch.
3) Pengadaan Perangkat: unit dapat mengadakan perangkat TIK sendiri
dengan syarat harus memiliki kompatibilitas dengan sistem TIK IPB.
Untuk itu disarankan untuk berkoordinasi dengan DSITD.
4) UID-IPB: seluruh pengguna jaringan dan sistem TIK IPB harus
memiliki User ID IPB, yang berfungsi sebagai authentication (seluruh
orang yang bekerja di IPB), dan authorization (seluruh orang pemilik
ID-IPB yang tercatat di SIMPEG IPB).
Program kegiatan terkait peningkatan kapasitas infrastruktur TIK adalah:
1) Revitalisasi Infrastruktur Jaringan dan Perluasan Coverage Area
Koneksi Internet
2) Peningkatan Kapasitas Blade Server dan Pengembangan Sistem Backup
Offline
3) Peningkatan Layanan dan Reliabilitas TIK IPB melalui Sewa
Bandwidth dan Komputasi Awan.
Tahun 2018-2019 dilakukan peningkatan jumlah access point secara
signifikan sebanyak 500 unit. Namun pada saat yang sama, terjadi beberapa
kerusakan access point sehingga pada akhir tahun 2019, total access point yang
aktif berjumlah 650 unit.
Akses ke wifi mengalami perubahan sangat nyata yaitu dengan
diberlakukannya single SSID (IPB-ACCESS dan eduroam) multiple VLAN, yang
memudahkan pengguna untuk masuk ke dalam jaringan IPB yang tidak lagi selalu
melakukan login. Perubahan ini mengakibatkan terjadi peningkatan pengguna
jaringan IPB yang pada tahun sebelumnya berjumlah 6000 user pada masa sibuk,
menjadi 14000 user. Hal ini memiliki konsekuensi yaitu harus dilakukan
peningkatan bandwidth internet dan kapasitas perangkat.
Pada tahun 2018-2019, kapasitas firewall yang sebelumnya hanya 2GB,
dinaikkan menjadi 30GB melalui pengadaan perangkat firewall beserta lisensi
perangkat lunaknya. Kapasitas server (CPU, RAM, dan Storage) juga ditingkatkan
untuk mendukung Sistem Informasi Terintegrasi IPB, dimana saat ini telah
terpasang 102 CPU dengan 204 GB RAM. Kapasitas penyimpanan server menjadi
12.5 TB.
Di bidang sistem informasi, capaian yang telah dilakukan dalam kegiatan
pengembangan sistem informasi adalah:
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1) Dukungan sistem informasi pada penerimaan mahasiswa baru IPB,
dimana pada tahun 2019 telah dibuat sistem aplikasi PMB multistrata
dan multijalur menggunakan satu domain, yaitu admisi.ipb.ac.id. Untuk
pendaftaran diakses pada URL pendaftaran.admisi.ipb.ac.id, untuk
seleksi diakses pada URL seleksi.admisi.ipb.ac.id, untuk konfirmasi dan
registrasi diakses pada URL registrasi.admisi.ipb.ac.id.
2) Dukungan sistem informasi pada upaya IPB mencapai rangking dunia.
Sistem informasi yang telah dibangun antara lain : SIMWUR,
SIKerjasama, SIMKI, SIM Ormawa, SI Survei, dan SI Digitani.
3) Dukungan sistem informasi untuk manajemen administrasi IPB, yaitu
sistem SIMAK, SIMPEG, SIPAKARIL termasuk di dalamnya modul
DUPAK, Sistem SPMI, sistem manajemen kinerja unit (SIMAKER),
sistem kinerja dosen (BKD), sistem imbal jasa (SIJ), Sistem Kehadiran,
dan sebagainya. Keseluruhan sistem dapat diakses pada portal sistem
informasi yaitu siti.ipb.ac.id, dan aplikasi IPB Mobile sebagai alternatif
baik untuk mendapatkan informasi maupun untuk melakukan pengisian
data.
Integrasi data sangat dibutuhkan untuk mendukung Sistem Informasi
Terintegrasi IPB (SITI). Skema yang digunakan untuk mengintegrasikan data dan
sistem informasi yang memiliki berbagai platform, menggunakan prinsip API
(Application Programming Interface), yaitu suatu antarmuka yang dikembangkan
untuk menjembatani berbagai aplikasi.
Disamping itu, kegiatan yang dilakukan dalam rangka integrasi data adalah
memenuhi kebutuhan data FORLAP PD-DIKTI. Oleh karena itu, dilakukan proses
cleansing dan rekonsiliasi data secara periodik. Kegiatan terkait integrasi data
antara lain:
1) Pemutakhiran data institusi, baik data kepegawaian (dosen dan tendik)
maupun data akademik (biodata, status akademik, dan krs) mahasiswa.
2) Bersama-sama administrator website unit kerja melaksanakan
pemutakhiran konten website unit kerja dan konten website institusi.
3) Pelaporan data institusi pada PD-DIKTI setiap semester dan
melaksanakan pembaharuan data atas usulan mahasiswa dan atau
alumni.
4) Pengembangan aplikasi yang menjembatani sistem IPB dengan sistem
pusat/Kementerian, dan
5) Melengkapi API serta fungsi yang dibutuhkan oleh aplikasi di hilir,
termasuk untuk kebutuhan sistem dashboard IPB.
Pada tahun 2019 ini telah dilakukan proses re-engineering aplikasi SIMAK
untuk lebih mengoptimalkan transformasi digital di bidang administrasi dan proses
akademik sebagai bisnis utama IPB. Hal ini dilakukan karena aplikasi SIMAK
sebelumnya memiliki beberapa masalah, antara lain:
1) SIMAK IPB belum sepenuhnya multistrata dan multijalur. Beberapa
strata memiliki sistem terpisah atau belum ada.
2) Programmer masih harus mengambil peran sebagai helpdesk.
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3) Proses bisnis beragam dan ada yang belum masuk ke dalam SIMAK.
4) Ada beberapa kasus pemasukan data secara manual langsung ke dalam
basis data karena adanya kebijakan baru atau hal baru yang belum
pernah dianalisis sebelumnya.
5) SIMAK adalah salah satu aplikasi dengan beban paling tinggi, sehingga
sering mengalami gangguan, terutama saat diakses secara masif, seperti
saat KRS Online.
Pada tahun 2019 ini juga merupakan awal dimulainya transformasi digital
di bidang penerimaan mahasiswa baru (PMB) dimana dikembangkan aplikasi untuk
proses bisnis PMB secara menyeluruh, mulai dari pendaftaran, seleksi, registrasi,
hingga verifikasi berkas untuk berbagai strata dan jalur penerimaan.
Di bidang literasi digital, berbagai kegiatan telah dilakukan untuk menjamin
berjalannya transformasi digital IPB. Capaian di bidang ini telah berhasil
berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:
1) Digital Culture, dimana telah terjadi peningkatan pembuatan aplikasi
untuk proses bisnis di hampir seluruh unit kerja IPB.
2) Presensi berbasis QR-Code, dimana telah diberlakukannya presensi
kuliah, presensi ujian, dan presensi rapat menggunakan smartphone
berbasis QR-Code.
3) Distribusi surat dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi
perkantoran, sehingga administrasi persuratan berbasis digital dilakukan
menuju paperless administration.
4) Sistem PMB, yang telah bertransformasi secara digital, mulai dari sistem
pendaftaran, verifikasi berkas, ujian yang dilakukan secara efisien, cepat,
dan akurat berbasis web.
5) Survei berbasis Digital, yang memungkinkan berbagai survei dilakukan
secara online dan terintegrasi dengan sistem informasi IPB.
6) Kolaborasi cloud, dimana banyak pihak dapat melakukan kolaborasi
dokumen (doc, xls, ppt, etc) menggunakan cloud yang dilanggan IPB.
7) Dikembangkannya Mobile Applications, dimana fitur dan aplikasi mobile
terus bertambah untuk mewujudkan tagline All you need is in your hand.
8) Keamanan kampus berbasis digital, dimana mulai dilakukan penerapan
CCTV berbasis Internet Address.
Dengan demikian, pada tahun 2019 ini telah terjadi lompatan besar dalam
pengembangan sistem informasi di IPB. Dari aspek infrastruktur TIK telah
dilakukan peningkatan kapasitas infrastruktur TIK yang sangat signifikan sehingga
cakupan area lebih luas dan perangkat jaringan yang mampu mengelola bandwidth
hingga 30 Gbps. Disamping itu, skema akses terhadap jaringan Internet IPB dengan
prinsip single SSID (IPB-ACCESS dan eduroam) berbasis jaringan 802.1x telah
mengubah utilitas jaringan IPB secara nyata dan menjadi lebih baik.
Di bidang sistem Informasi telah dilakukan penyempurnaan berbagai sistem
informasi dan pengembangan sistem yang belum ada, yang semuanya membentuk
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Sistem Informasi Terintegrasi IPB (SITI). Integrasi ini didukung oleh integrasi data
dengan menggunakan konsep API (Application Programming Interface) yang
menjadi penghubung berbagai platform sistem informasi di IPB.
Semua kegiatan bidang TIK tahun 2019 dilakukan untuk mendorong
terjadinya proses transformasi digital secara menyeluruh di IPB. Kegiatan ini harus
terus dilakukan dan ditingkatkan agar proses transformasi digital semakin
menyentuh seluruh sendi kehidupan di IPB, baik internal maupun eksternal.

3.2.10. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Peran IPB dalam mewujudkan SDM unggul dinyatakan dalam salah satu
tujuan Rencana Strategis IPB 2019-2024 yaitu Menghasilkan lulusan technosociopreneur unggul yang memiliki akhlak mulia berlandaskan iman dan takwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional,
softskills milenium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi trend
setter inovasi dan perubahan. Rencana strategis yang dikemas sebagai Strategic
Initiative IPB 4.0 ini untuk merespon era baru dan tantangan perubahan yang
semakin volatil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu atau lebih dikenal sebagai
VUCA yang dipicu oleh revolusi industri 4.0 yang secara garis besar merupakan
gabungan tiga domain yaitu digital, fisik dan biologi. Ditandai dengan munculnya
fungsi-fungsi kecerdasan buatan (artificial intelligence), mobile supercomputing,
intelligent robots, Internet of Things (IoT), era big data dan cloud computing yang
membutuhkan kemampuan cybersecurity, era pengembangan bioteknologi modern
dan genome editing.
Reorientasi Kurikulum 2020 (K-2020) dikembangkan agar pendidikan di
IPB tidak lagi berorientasi pada knowledge acquiring, namun lebih kepada tandem
antara pembangunan mindset, karakter dan kompetensi-kompetensi baru tersebut
(skillset building). Dalam implementasinya, pembelajaran dalam K2020 juga
merupakan tandem antara kegiatan kurikuler (kegiatan akademik) dan ko/ekstrakurikuler (kegiatan kemahasiswaan). Karena itu, kegiatan-kegiatan
kemahasiswaan di IPB dirancang untuk mencapai tujuan yang sama dengan
kegiatan akademik. Untuk mendukung layanan kemahasiswaan dan dukungan bagi
implementasi K2020, pada tahun 2019 telah dikembangkan Sistem Informasi
Kemahasiswaan (SIMAWA) dan penerbitan perdana SKPI (Surat Keterangan
Pendamping Ijazah) tingkat IPB yang lebih dengan cakupan informasi yang lebih
relevan dengan kebutuhan era revolusi industri 4.0.
Perbedaan SKPI IPB dengan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi lainnya
adalah informasi tentang kegiatan ko dan ekstrakurikuler diterjemahkan dalam
empat skills set yang dapat menggambarkan kualifikasi kompetensi para lulusan
dan relevensinya dengan tujuan pendidikan IPB dan tantangan ke depan. Skills set
tersebut yaitu complex problem solving dan critical thinking yang menunjukkan
bahwa lulusan IPB memiliki horizon pemikiran yang luas (broaden horizon for
powerful agile learners). Kedua, creativity, communication dan technology savvy,
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yang menunjukkan motivasi minat belajar sepanjang hayat untuk menjadi
pembelajar tangguh (inspire a passion and empower a lifelong learning). Ketiga,
collaboration, curiosity dan persistence yang menggambarkan keinginan untuk
terus tumbuh dan meraih yang terbaik (personal growth and pursuit to be the best).
Keempat, intuitive, leadership, initiative, integrity, social and cultural awareness
and nationality sebagai karakter positif yang harus dimiliki para lulusan IPB.
Pada program peningkatan prestasi minat, bakat, penalaran, dan kreativitas,
capaian prestasi mahasiswa IPB tahun 2019 yang menonjol adalah peringkat 2 (dua)
pada Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) XXXII di Universitas Udayana, Bali.
Prestasi PIMNAS tahun 2019 ini dimulai dengan prestasi perolehan jumlah
proposal PKM yang didanai sebanyak 95 proposal (terbanyak kedua nasional) dan
jumlah kelompok PKM yang lolos ke PIMNAS sebanyak 23 kelompok (juga
terbanyak kedua nasional). Prestasi PKM yang konsisten dari jumlah PKM didanai,
jumlah yang lolos PIMNAS dan peringkat kedua perolehan medali merupakan hasil
dari sistem pembinaan yang terstruktur dan intensif. Sistem pembinaan ini dimulai
dari sosialisasi PKM di seluruh Fakultas/Sekolah/Departemen, lomba ide kreatif,
review dan penajaman ide kreatif, Training of Trainer dosen pendamping dan
reviewer internal, coaching penyusunan proposal, review proposal, pemberian dana
awal (pre-financing), monitoring dan evaluasi internal, persiapan monitoring dan
evaluasi eksternal, pendampingan tim kreatif untuk membantu pembuatan poster,
dan karantina yang intensif untuk persiapan keberangkatan PIMNAS. Pada ajang
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres), mahasiswa IPB juga meraih Juara 1
tingkat nasional untuk program diploma dan Juara 2 tingkat nasional untuk program
sarjana. Prestasi pada Pilmapres tahun 2019 merupakan hasil dari proses pembinaan
yang intensif dan panjang mulai dari mahasiswa tersebut berada di tingkat PPKU.
Kelembagaan pembinaan mahasiswa berprestasi di IPB mulai tahun 2019 diwadahi
dalam bentuk program Outstanding Student College (Outsco) selama 9 bulan
dengan kurikulum pembinaan yang juga terstruktur. Mahasiswa IPB juga
berprestasi pada lomba-lomba bidang penalaran lainnya seperti Juara 1 Kompetisi
Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI), Juara 1 pada lomba GEMASTIK kategori
Pengembangan Perangkat Lunak, finalis nasional pada semua kategori bidang
Kompetisi Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMI) yang baru pertama kali
diikuti, juara favorit pada Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak Nasional
(KKCTBN), Juara Umum Olimpiade Mahasiswa Vokasi se Indonesia (OLIVIA),
dan berbagai kompetisi nasional lainnya. Jumlah prestasi selama tahun 2019 (per
Oktober 2019) tercatat 87 peringkat 1, 69 peringkat 2, 55 peringkat 3 dan 49 berupa
juara harapan/rekognisi. Prestasi tersebut didominasi sebagian dari prestasi
LKTI/paper/esai.
Pada program interaksi lintas budaya dan mobilitas internasional, prestasiprestasi mahasiswa IPB pada tingkat internasional dan kegiatan mobilitas
internasional juga menunjukkan peningkatan dan capaian yang membanggakan.
Jumlah mobilitas inbound tahun 2019 sebanyak 861 orang dan jumlah mobilitas
outbound sebanyak 1121 orang. Negara asal mahasiswa inbound didominasi 45%
dari Asia Tenggara, 35% dari Asia, 8% dari Eropa, 7% dari Australia dan 6%
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Amerika. Sementara itu, negara tujuan outbound yaitu 52% ke negara-negara di
Asia Tenggara, 39% Asia dan 6% negara-negara Eropa. Prestasi mahasiswa
internasional yang tercatat antara lain Best Presenter pada ajang Tri-U ISS di China,
Juara 2 pada ajang Singapore Underwater Vehicle Challenge, juara 2 pada ajang
lomba IFT Developing Solution for Developing Countries di Amerika Serikat, juara
2 pada ASEAN Indian Grassroot Innovation Forum di Filipina dan meraih Juara 3
pada XVI International Junior Forest Contest di Rusia, serta berbagai prestasi
lainnya. Untuk meningkatkan prestasi dan jejaring internasional, pada tahun 2019,
tercatat IPB sebagai tuan rumah penyelenggaraan 12 kompetisi internasional
mahasiswa yang diintegrasikan dengan kegiatan konferensi internasional dan
summer course. Pada tahun 2019, IPB juga mengirimkan misi kebudayaan ke luar
negeri oleh PSM Agriaswara pada ajang Kagoshima Asian Youth Arts Festival ke
14 di Kagoshima, Jepang.
Selain menampilkan data dan informasi yang terkait dengan prestasi
mahasiswa IPB, laporan tahun ini juga memuat berbagai informasi pelaksanaan
program bidang pengembangan karakter/softskills dan peningkatan kapasitas
organisasi kemahasiswaan (Ormawa). Beberapa program dan kegiatan baru tahun
2019 antara lain pelatihan 7 habits untuk mahasiswa baru, pelatihan kepemimpinan
bagi mahasiswa baru jalur Ketua OSIS, integrasi kegiatan Bela Negara dengan
Masa Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) bagi seluruh mahasiswa
baru program sarjana dan vokasi, Deklarasi Anti Radikalisme, Lokakarya Komisi
Disiplin IPB, pembentukan Konselor Sebaya oleh Tim Bimbingan dan Konseling,
dan ujicoba Talent Mapping bagi mahasiswa peserta Asrama Kepemimpinan dan
Kader Pejuang Pertanian. Sementara itu, Asrama PPKU mengembangkan kegiatan
bagi mahasiswa tahun pertama, yaitu Program Pembinaan Akademik dan
Multibudaya (PPAMB) dan Program Pengembangan Softskill dan Pembangunan
Karakter (PPSPK). Kedua program tersebut bertujuan membentuk insan asrama
yang memiliki intelektualitas tinggi, profesional, memiliki rasa kepedulian sosial
terhadap budaya dan lingkungan, memiliki nilai-nilai moral yang baik, menjunjung
rasa kebersamaan dalam kebhinekaan, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan
yang majemuk dan berubah. Ada empat pilar yang menjadi dasar pembinaan, yaitu
kepekaan sosial, minat dan bakat, akademik, wawasan, dan multibudaya, serta
mental-spiritual. Pembangunan karakter dilakukan melalui kegiatan Kikigaki, yaitu
bentuk literasi sosial dengan cara mencari informasi dan mengikuti cerita
perjalanan hidup seorang sepuh (meijin) secara langsung sehingga terjalin
hubungan emosional dan terbangun empati. Tingkat partisipasi mahasiswa PPKU
pada kegiatan Asrama sebesar 78 persen.
Pada tahun 2019, tercatat 104 Organisasi Kemahasiswaan yang terdiri dari
MPM, DPM, BEM di tingkat KM IPB, BEM dan DPM Fakultas/Sekolah,
Himpunan Profesi dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Pada tahun ini juga menjadi
sejarah bagi bergabungnya Forum Wacana (organisasi kemahasiswaan yang
menjadi wadah bagi mahasiswa pascasarjana) dalam Keluarga Mahasiswa (KM)
IPB. Proses bergabungnya Forum Wacana merupakan proses yang panjang dan
sekaligus pelaksanaan dari PP No. 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB, khususnya
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pada pasal 81 yang menyatakan mahasiswa IPB berhimpun dalam satu wadah
bernama Keluarga Mahasiswa IPB. Pada tahun ini juga pertama kali
diimplementasikan manajemen risiko kegiatan kemahasiswaan. Setiap Ormawa
IPB diminta untuk membuat analisis risiko dan risk handling pada masing-masing
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Pada tahun ini juga
dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Organisasi Kemahasiswaan (SIM
Ormawa), sistem persuratan on-line dan e-office Ormawa bekerja-sama dengan
Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital, yang diharapkan dapat
mendukung implementasi kebijakan paperless pada tahun 2020. Dukungan unit
Olah Raga dan Seni juga sangat signifikan dalam pengembangan kegiatan Unit
Kegiatan Mahasiswa. Pelayanan mahasiswa di bidang Bulutangkis, Panahan, Sepak
Bola, Tenis Lapangan, Futsal, Bola Volley, Bola Basket, Tenis Meja, Bola Tangan,
Beladiri Karate, Pencak Silat menempati urutan prosentase terbanyak sekitar 87 %
dari penggunaan fasilitas Olah Raga.
Pada program pengembangan karir dan kewirausahaan, selama tahun 2019
telah diselenggarakan Pekan Karir IPB yang mengintegrasikan berbagai program
penyiapan karir seperti studium general pra wisuda sebanyak 9 kali dan diikuti 2823
peserta; simulation applying in multinational companies (CV check, personal
selling, interview, FGD) yang diikuti 2078 peserta; TOEFL/IELTS Preparation &
Prediction Test; Kiat-Kiat Lolos CPNS; penyelenggaraan IPB Job Fair sebanyak 2
kali dan diikuti sebanyak 5860 orang jobseeker; layanan karir yang terdiri
pengelolaan membership (7701 anggota pusat karir), layanan informasi lowongan
kerja dan in campus recruitment yang melibatkan 290 mitra perusahaan dan tercatat
2447 lulusan yang memanfaatkan; penerbitan newsletter CDAMagz sebanyak 8
edisi; fasilitasi 75 mahasiswa peserta Magang Bersertifikat bekerjasama dengan 22
perusahaan BUMN; dan program-program kelas karir lainnya. Pada program
pengembangan kewirausahaan, beberapa program yang telah dilaksanakan antara
lain Young Agripreneur Camp sebanyak empat batch, Sekolah Kopi angkatan
kedua, Program One Village One CEO, dan Program Mahasiswa Wirausaha.
Tercatat sebanyak 947 mahasiswa berwirausaha dan lebih dari Rp 1 Milyar rupiah
bantuan modal usaha yang disalurkan. Prestasi mahasiswa IPB berwirausaha pada
tahun 2019 tercatat sebagai Juara 1 Akselerasi Start-up Mahasiswa Indonesia dalam
event Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (Ekspo KMI). Ekspo KMI
merupakan ajang kewirausahaan mahasiswa terbesar di Indonesia. Pada program
pendanaan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh
Kemenristekdikti, IPB juga memperoleh pendanaan terbanyak nasional dengan 18
kelompok.
Sementara itu, pada program peningkatan kesejahteraan mahasiswa
terutama pengelolaan beasiswa, tercatat 56 donatur yang bekerjasama, 9356
mahasiswa yang memperoleh manfaat dan lebih dari Rp 85 Milyar dana yang telah
disalurkan. Berdasarkan hasil analisa data UKT dan pendapatan orangtua diperoleh
informasi bahwa mahasiswa yang masih tergolong menengah ke bawah mencapai
43%. Sebanyak 20% dari 43% tersebut telah mendapat beasiswa Bidikmisi dan
sisanya pernah dibantu dari sumber lainnya. Sumber-sumber lainnya tersebut
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merupakan beasiswa non-Bidikmisi seperti Beasiswa Yayasan Alumni Peduli IPB
(YAPI), Eka Tjipta Foundation (ETF), Pemprov Jabar, KJMU Pemprov DKI
Jakarta, Beasiswa Kota Batam, Beasiswa Pemkot Bogor, Beasiswa Tahfidz Qur’an,
dan lain-lain. Sementara itu, beasiswa untuk kategori mahasiswa berprestasi yang
diterima oleh mahasiswa IPB tersebut berasal dari anggaran Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui program beasiswa PPA, Bank Indonesia,
Bank Rakyat Indonesia, Tokopedia, Goodwill Indonesia, Tanoto Foundation, dan
Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi lainnya. Beberapa donatur juga memberikan
program pembinaan softskill maupun hardskill mendukung peningkatan kualitas
mahasiswa penerima beasiswa. Kegiatan ini juga bertujuan untuk peningkatan
penguatan networking untuk persiapan dunia kerja lulusan. Pada program asuransi
kesehatan, mulai tahun 2019, program BPJS Kesehatan kolektif mulai mencakup
mahasiswa program diploma (Sekolah Vokasi). Selain itu, program pencegahan
bahaya narkoba pada tahun 2019 juga dilaksanakan lebih sistematis mulai dari Tes
Kesehatan, sosialisasi-sosialisasi, pembentukan Kader Anti NAPZA dan deklarasi
Kampus Bersih Narkoba (Kampus Bersinar).
Alumni merupakan salah satu stakeholder yang berperan penting dalam
memajukan almamater dan meningkatkan reputasi IPB di tingkat nasional maupun
global. Jumlah alumni IPB per Desember 2019 adalah 169.601 orang. Hubungan
yang kuat dan sinergis antara IPB dan alumni perlu dijaga dan dipelihara
keberlanjutannya melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang sudah
dilakukan pada tahun 2019 yaitu studi alumni connectedness, revitalisasi taman
alumni, alumni talk, Forum Silaturahmi Alumni (FSA), kegiatan yang
berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Alumni (DPP HA IPB),
tracer study, user study, dan pembuatan sistem informasi alumni.
Studi alumni connectedness menggunakan pendekatan Etnografi
Marketing. Studi ini menghasilkan pengelompokan alumni yang lebih relevan dan
kontekstual terhadap pengembangan alumni engagement. Umumnya
pengelompokan alumni didasarkan pada alumni sukses secara finansial seperti:
decider di industri, pejabat di pemerintahan, wirausahawan dengan omset tinggi,
aktif di perhimpunan/asosiasi, aktif di komunitas online dan offline, dan teman
dekat pejabat di kampus. Idealnya kategorisasi alumni perlu dibuat lebih relevan,
konstekstual, dan dapat menunjang sinergi alumni dengan almamater. Berdasarkan
studi, pengelompokan alumni terdiri dari 6 (enam) kelompok yaitu: 1) parents of
current and future student, 2) dosen di kampus, 3) mitra di industri yang relevan
dengan IPB, 4) rekruter untuk pekerjaan yang relevan dengan IPB, 5) opinion
leader di komunitasnya, dan 6) pengambil kebijakan di sektor yang relevan dengan
IPB. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelompokan database alumni yang
kontekstual berdasarkan hasil studi, serta pemberdayaan contact point terutama
alumni yang berada di lingkungan IPB.
Footprint alumni di kampus dapat dilakukan melalui revitalisasi taman
alumni. Revitalisasi taman yang sudah dilakukan yaitu taman di depan Graha
Widya Wisuda (GWW) dan taman di depan Common Classroom (CCR). Taman
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GWW direvitalisasi oleh Alumni IPB angkatan 27 dengan dana hibah sebesar Rp
274.080.000. Revitalisasi taman CCR dilakukan oleh Alumni IPB Angkatan 26
dengan dana hibah sebesar Rp140.960.000. Selain itu, revitalisasi taman lainnya (8
taman) masih dalam tahap desain yang berlokasi di belakang GWW, depan FMIPA,
depan Teaching Laboratorium, gerbang belakang IPB, depan rektorat, Arboretum,
dan Academic Event Plaza (AEP). Taman AEP semula akan dilakukan oleh alumni
angkatan tertentu. Namun dalam perkembangannya, revitalisasi akan dilaksanakan
bekerjasama dengan PT. Sinarmas Group. Concept, schematic design, dan working
drawing taman sudah disetujui oleh pihak IPB dan PT Sinarmas Group.
Pembangunan taman tersebut akan dilakukan pada tahun 2020.
Alumni talk bekerja sama dengan Program Pendidikan Kompetensi Umum
(PPKU) yang dilaksanakan serentak di 10 Gedung Asrama PPKU pada malam hari.
Pemateri sebagian besar berasal dari alumni muda (angkatan ’40) dengan materi
tentang beasiswa, kewirausahaan, motivasi diri, kepemimpinan, dan cara mengatur
waktu. Namun, kegiatan ini mengalami hambatan karena umumnya alumni
kesulitan untuk hadir di malam hari. Kegiatan lain yang dilakukan adalah Forum
Silaturahmi Alumni (FSA). FSA merupakan salah satu forum dalam membina
hubungan sinergis antara alumni dengan almamaternya. Kegiatan ini bekerja sama
dengan DPP HAIPB. Umumnya peserta yang hadir sebanyak 300-500 alumni lintas
angkatan dan profesi (pengusaha, akademisi, anggota legislatif, pegawai negeri dan
swasta). Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, FSA
dilakukan yang keempat dan kelima. FSA IV bersamaan dengan Halal bi Halal
Himpunan Alumni IPB dengan tema “Kontribusi Alumni terhadap Pembangunan
Bangsa”. FSA V dilaksanakan di Kementerian Pertanian dengan tema The Future
of Agriculture: IPB Alumni Perspectives.
Kegiatan lainnya yang bersinergi dengan DPP HA IPB adalah Gerakan
Nasional Konservasi Pohon Langka Nusantara (GNKPLN). GNKPLN bekerjasama
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutaan (KLHK), Seameo Biotrop, LIPI, Kebun Raya
Bogor, BEM KM, dan BEM Fahutan. Pohon yang ditanam di kampus IPB Darmaga
sekitar 130 bibit pohon langka antara lain: rasamala (Altingia excelsa Noronha),
eboni/kayu hitam (Diospyros celebica), meranti palembang (Shorea palembanica),
meranti merah (Shorea selanica), ulin/bulian (Eusideroxylon zwageri Teijsm and
Binn), kruing gunung (Dipterocarpus retusus), Merbau (Insia bijuga), dan
takian/hopea (Hopea nigra). Bibit diperoleh dari Kebun Raya Bogor dan Seameo
Biotrop. Penanaman pohon di Kampus IPB merupakan salah satu dari 30 titik
penanaman yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan DPD
HA di daerah. Kegiatan lainnya yang bekerja sama dengan DPP HA IPB adalah
Donor Darah Nasional yang serentak dilaksanakan di 20 titik yaitu kampus IPB,
Palembang, Riau, Lampung, Palembang, Banten, Ciamis, Karawang, Sukabumi,
Bogor, Depok, Garut, Surabaya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara
Barat (NTB), Pontianak, Sulawesi Selatan, Ternate dan Enrekang. Donor darah
berhasil mendapatkan kurang lebih 225 pendonor dari berbagai kalangan yaitu
mahasiswa, karyawan, alumni dan masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan lainnya
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adalah Piala Rektor Golf Tournament yang menghasilkan dana beasiswa sebesar
Rp 1,7 Milyar. Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI) juga menyelenggarakan konser
musik untuk kegiatan beasiswa, dimana menghasilkan dana beasiswa sebesar Rp
1,3 Milyar. Kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan alumni connectedness
adalah pelantikan dan kunjungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan
Pimpinan Komisariat (DPK) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Pelantikan yang
dilakukan yaitu pelantikan DPK Pasca sarjana dan DPD NTB. Kunjungan
dilakukan ke DPC Kualalumpur, DPD Sulawesi Selatan, DPD Jawa Timur, dan
DPD Banten. Umumnya kegiatan tersebut bersamaan dengan Seminar dan/atau
penandatanganan MoU yang dihadiri oleh Rektor IPB. Dalam rangka
mempersiapkan pemimpin masa depan, DPP HA bekerja sama dengan Direktorat
Kerjasama dan Hubungan Alumni (DKHA) dan Direktorat Kemahasiswaan dan
Pengembangan Karir (DitmawaPK) membuat mentoring leader, “Pemimpin
melahirkan Pemimpin”. Mentor yang ditunjuk adalah para alumni yang memiliki
kepemimpinan kuat dan komitmen untuk mengembangkan almamater. Mentee
adalah mahasiswa semester 6 atau lebih yang memenuhi persyaratan.
Kegiatan hubungan alumni dilakukan melalui tracer study dan user study.
Studi ini bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja lulusan IPB, serta penilaian
pengguna lulusan terhadap kualitas lulusan IPB. Target tracer study adalah lulusan
Diploma, S1, S2, dan S3 tahun 2017. Lulusan Diploma dan S1 sejumlah 6.446
orang. Response rate sebanyak 4.439 orang (68,86%). Tracer study lulusan S2 dan
S3 pertama kalinya dilakukan secara terpusat (tingkat IPB) pada tahun ini. Jumlah
lulusan yang menjadi target responden adalah 1.537 lulusan S2 dan 201 lulusan S3.
Jumlah lulusan yang merespon dengan kuesioner sebanyak 219 orang atau 14,24%
untuk S2 dan sebanyak 27 orang atau 13,43%. Respon rate lulusan pasca sarjana
yang masih rendah disebabkan studi ini baru dilaksanakan pada bulan Oktober
2019.
Tracer study untuk lulusan S1 dan Diploma menggambarkan bahwa lebih
dari 89% lulusan IPB sudah mendapatkan pekerjaan sebelum 6 bulan setelah lulus.
Masa tunggu kerja kurang dari 3 bulan untuk S1 adalah sebesar 67,26% dan 74,97%
untuk D3. Lulusan IPB yang bekerja adalah 68,93%. Jumlah lulusan yang
berwirausaha lulusan S1 sebanyak 6.48% dan D3 sebesar 6,16% . Hal tersebut
masih rendah dari target capaian masing-masing 6,5%. Pendapatan lulusan IPB
sebesar Rp 3.000.000/bulan (median). Sebagian besar (66,67%) menyatakan bahwa
bidang pekerjaan yang ditekuni saat ini erat dengan program studi yang dipilih.
Namun, sebanyak 30,68% menyatakan kurang erat. Tracer study lulusan S2 dan S3
memperlihatkan bahwa lebih dari 50% lulusan mengambil program studi yang
sesuai dengan peningkatan karir yang diharapkan. Penilaian terhadap aspek
mengajar, fasilitas belajar, serta pengalaman belajar di IPB menurut lulusan pasca
sarjana sudah baik.
User study dilakukan kepada para pengguna lulusan. Institusi yang
menggunakan lulusan IPB berasal dari berbagai bidang usaha (6 bidang) yaitu 1)
pemerintah pusat (kementerian, lembaga), pemerintah provinsi, 3) pemerintah
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kabupaten/kota, 4) Badan Usaha Milik Negara /BUMN, 5) perusahaan swasta, dan
6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kelebihan utama yang dimiliki oleh
alumni IPB adalah reputasi dan nama baik IPB dan kemampuan memimpin.
Adapun kekurangan utama lulusan dalam bekerja adalah kurang bisa beradaptasi,
rendahnya kemampuan berkomunikasi dan loyalitas rendah. Sebanyak 85,29%
responden menyatakan bahwa IPK masih menjadi prioritas kriteria dalam seleksi
awal pelamar. Menurut pengguna lulusan, soft skills yang sangat penting adalah
kreativitas, kemampu bekerja sama, komunikatif, inisiatif, dan optimis. Adapun
hard skills yang diutamakan adalah penerapan ilmu dan kemampuan komputer dan
keahlian berdasarkan pendidikan.
Hal lainnya yang penting dalam membina hubungan dengan alumni adalah
pembuatan sistem informasi alumni. Sistem ini dirancang secara komprehensif,
kontekstual, dan robust bekerja sama antara DKHA dan Direktorat Sistem
Informasi dan Transformasi Digital (DSITD). Salah satu yang dikembangkan
adalah database alumni. Data tersebut diperoleh melalui sistem akademik IPB dan
input secara manual dari buku wisuda IPB tahun 1979-2008, kecuali buku wisuda
tahun 1983, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1995, 1996, dan 2000 dimana buku
wisuda pada tahun tersebut tidak ditemukan di Dit. APPMB. Format data buku
wisuda mengalami perubahan sehingga ditemukan ketidakseragaman data. Data
pada buku wisuda terbaru relatif lengkap. Hasil input manual melalui buku wisuda
sebanyak 86.880 orang. Data alumni dalam bentuk digital yang tersedia adalah
lulusan tahun 2012 sampai 2019 (64.554 alumni). Jumlah data alumni yang dimiliki
oleh DKHA sebanyak 151.424 orang. Database tersebut selanjutnya digunakan
untuk mendukung IPB mobile for alumni yang dirancang menggunakan basis
website dan aplikasi di smartphone android. Pengembangan Sistem IPB mobile for
Alumni berbasis IoS. Jumlah pengguna IPB mobile for alumni masih relative rendah
(2.994 orang) dan para pengguna berasal dari lulusan angkatan 50.
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BAB IV
KONTRIBUSI IPB dalam MENDUKUNG TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
IPB University memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung tujuan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs). Banyak dari
kegiatan yang dilakukan oleh IPB di berbagai aspek mulai dari pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai dan
tujuan SDGs bahkan jauh sebelum SDGs diperkenalkan. Hal tersebut dapat dengan
mudah dilihat dari fokus IPB pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika
yang merupakan domain penting dalam berbagai tujuan SDGs, terutama tujuan
mengurangi kelaparan (SDG 2), pendidikan yang berkualitas (SDG 4), konsumsi
dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), aksi iklim (SDG 13), ekosistem
lautan (SDG 14), dan ekosistem daratan (SDG 15).
Selain itu, berbagai program dan kegiatan di IPB juga memiliki keterkaitan
yang kuat dalam upaya pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kualitas
pendidikan (SDG 4), kesetaraan gender (SDG 5), mendukung terciptanya pekerjaan
yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), memiliki ekosistem dan budaya
yang kuat dalam melakukan pengembangan inovasi (SDG 9), berkurangnya
kesenjangan (SDG 10), dan kemitraan untuk mencapai tujuan (SDG 17).
Komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs melalui berbagai
kegiatan operasional kampus juga telah mulai ditingkatkan oleh IPB sejak beberapa
tahun terakhir salah satunya melalui program Green Campus. Terdapat tujuh
kriteria yang menjadi landasan dalam penyusunan naskah akademik program Green
Campus tersebut, yaitu ketaatan pada regulasi lingkungan hidup, manajemen
sensitif air, peningkatan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan lanskap
berkelanjutan, efisiensi energi dan rendah emisi, infrastruktur dan bangunan hijau,
transportasi hijau, dan manajemen limbah terpadu dan berkelanjutan.
Berbagai kriteria untuk pelaksanaan program tersebut selain dapat
menguatkan komitmen dan pencapaian tujuan SDGs yang utama yang telah
disebutkan sebelumnya, juga mendorong peningkatan kontribusi pada tujuan SDGs
lainnya seperti kehidupan sehat dan sejahtera (SDG 3), air bersih dan sanitasi layak
(SDG 6), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), kota dan pemukiman yang
berkelanjutan (SDG 11) dan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
(SDG 16). Berikut ini penjelasan beberapa bidang kegiatan operasional kampus
sebagai bagian dari program Green Campus, yaitu infrastuktur dan bangunan,
energi dan perubahan iklim, penanganan limbah, air, serta edukasi dan penelitian.
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Infrastruktur dan Bangunan
Infrastruktur dan bangunan kampus termasuk ke dalam salah satu kriteria
pembangunan berkelanjutan (SDGs) di IPB University. Tujuannya untuk memicu
keikutsertaan kampus dalam menyediakan ruang untuk penghijauan dan juga
mengembangkan energi berkelanjutan. Beberapa indikator yang diterapkan oleh
IPB dalam menyukseskan pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai berikut.
Total area kampus utama IPB pada tahun 2018 seluas 7.047.631 m²,
sedangkan pada tahun 2019 luasnya berkurang menjadi 7.021.617 m². Pada tahun
2018-2019, rasio area ruang terbuka terhadap total area yang ada di kampus lebih
dari 92%. Selanjutnya, area di kampus yang tertutup hutan lebih dari 22%. Setelah
itu, terdapat lebih dari 34% area di kampus yang tertutup oleh vegetasi yang
ditanam. Kampus juga memiliki area untuk penyerapan air sekitar lebih dari 29%.
Total area ruang terbuka dibagi total populasi kampus terdapat lebih dari 83 m².
Dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan, pada tahun 2019, anggaran
pembangunan berkelanjutan IPB University menurun dari sebelumnya 29.606,67
US Dollar menjadi 26.545.00 US Dollar.
Energi dan Perubahan Iklim
IPB University telah meningkatkan upaya dalam hal efisiensi energi dan
perubahan iklim. Hal tersebut sesuai dengan SDG 13 (penanganan dan perubahan
iklim), SDG 7 (energi bersih dan terjangkau), serta SDG 17 (kemitraan untuk
mencapai tujuan hidup). Sesuai dengan Rencana Strategis IPB 2019-2023, kampus
hijau IPB digambarkan sebagai kampus dengan komitmen tinggi dalam
membangun budaya untuk meningkatkan efisiensi energi, melestarikan sumber
daya, dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mendidik untuk menciptakan
kehidupan yang sehat dan kondusif lingkungan belajar secara berkelanjutan. IPB
memiliki banyak gedung dengan berbagai fasilitas. Kampus IPB memiliki luas area
gedung pintar sekitar 11.333 m² dengan implementasi sekitar 1%-25%. Rentang
persen implementasi tersebut menurun dari sebelumnya 30%, yang masih termasuk
dalam rentang 25%-50%.
Dalam hal efisiensi energi, IPB telah menerapkan penggunaan peralatan
hemat energi dari semula kisaran 1%-25% pada tahun 2018 menjadi 25%-50% pada
tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2019 terdapat peningkatan penggunaan listrik,
yaitu 18.392.522 kWh dari sebelumnya 17.933.931 kWh. Pada tahun 2018, IPB
hanya memproduksi dua energi terbarukan, yaitu biodiesel berkapasitas sekitar
2350 kW dan tenaga surya berkapasitas 10,56 kW. Pada tahun 2019, terdapat
penambahan 1 sumber energi terbarukan, yaitu biomassa.
Program lain, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2018,
program tersebut dalam tahap persiapan. Pada tahun 2019, program ini sudah
memiliki tujuan untuk mengurangi 2 dari 3 sumber emisi. Total jejak karbon dibagi
dengan total populasi kampus tahun 2018-2019 sekitar 80,45 metrik ton per orang.
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Program-program tersebut sesuai dengan salah satu target dari Green
Campus, yaitu mengimplementasikan energi hijau melalui pengurangan
penggunaan listrik yang berasal dari bahan bakar fosil digantikan dengan sumber
energi alternatif, seperti sel surya, pembangkit listrik tenaga air (MHPP), biogas,
dan bioenergi berbasis biomassa.
Penanganan Limbah
Penanganan limbah sudah dilakukan oleh IPB sebagai bentuk kontribusi
dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDG 6 (air bersih
dan sanitasi layak) dan SDG 3 (kehidupan sehat dan sejahtera). Selain itu,
penanganan limbah juga mengacu pada undang-undang No. 36/2009 tentang
kesehatan, yaitu IPB sebagai tempat kerja berkewajiban untuk menjamin
ketersediaan lingkungan yang sehat yang bebas dari risiko buruk terhadap
kesehatan.
Tahun 2018-2019, IPB telah melakukan lebih dari 3 program daur ulang
untuk menghemat dan mengurangi penggunaan kertas dan plastik di kampus,
seperti pencetakan dengan menggunakan dua sisi, penggunaan tumbler sebagai
ganti botol plastik, penggunaan tas yang dapat digunakan kembali, dan mencetak.
Selanjutnya, sampah organik dijadikan kompos, sedangkan limbah anorganik
didaur ulang. Pengelolaan sampah organik terdapat peningkatan yang semula lebih
dari 25%-50% menjadi lebih dari 75% (diolah dan didaur ulang). Berdasarkan daur
ulang limbah anorganik terdapat peningkatan dari sebelumnya lebih dari 50%-75%
(diolah) menjadi lebih dari 75% (diolah dan di daur ulang). Untuk limbah beracun,
pihak kampus juga sudah melakukan pengelolaan dengan baik, yaitu lebih dari 75%
(diolah dan didaur ulang). Selanjutnya, pembuangan air limbah diolah secara teknis.
Pengelolaan Air
IPB berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian
sumberdaya air. Hal itu berkaitan dengan SDG 6 (air besih dan sanitasi layak), SDG
3 (kehidupan sehat dan sejahtera), serta SDG 11 (kota dan pemukiman
berkelanjutan). Sebagai kampus yang mengadopsi Manajemen Sensitif Air,
terdapat 6 tahap yang telah diidentifikasi dan perlu diimplementasikan oleh IPB.
Hal tersebut dilakukan demi tercapainya 6 tujuan, yaitu: (1) kampus penyedia air,
(2) kampus saluran air, (3) kampus drainase air, (4) kampus jalur air, (5) kampus
siklus air, dan (6) kampus ramah air / sensitif.
Pada tahun 2018-2019, program konservasi air telah diimplementasikan
sekitar lebih dari 25% pada tahapan awal, misalnya pengukuran potensi volume
limpasan permukaan. Selain itu, program daur ulang air yang sudah
diimplementasikan oleh IPB pada tahun 2019 sama dengan tahun 2018, yaitu
sekitar lebih dari 50%. Saat ini, penggunaan peralatan hemat air (keran air, toilet
flush, dan lain-lain) di lingkungan IPB masih sama seperti tahun 2018, yaitu lebih
dari 50% alat penghemat air yang terpasang. Konsumsi air olahan di lingkungan
kampus, yaitu lebih dari 75%.
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Transportasi
Transportasi termasuk salah satu program IPB dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan sesuai dengan SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau),
memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan
modern untuk semua. IPB menghadirkan transportasi hijau. Transportasi hijau
(green transportation) merupakan sistem transportasi ramah lingkungan yang
mejadi program Green Campus 2019-2023. Hal ini juga berkaitan dengan SDG 13
(penanganan perubahan iklim mengambil langkah penting untuk melawan perubahan
iklim dan dampaknya) sebagai inisiatif untuk mengurangi penggunaan kendaraan
bermotor yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kemudian, digantikan
dengan budaya berjalan kaki serta memfasilitasi pengembangan infrastruktur
transportasi umum dengan tingkat emisi serendah mungkin.
Beberapa hal yang dilakukan oleh IPB sebagai berikut. Pertama, IPB
berupaya mengurangi jumlah mobil yang digunakan dan dikelola oleh kampus,
awalnya berjumlah 78 (2018) berkurang menjadi 62 (2019). Akan tetapi, hal itu
tidak diikuti dengan pengurangan jumlah kendaraan mobil dan motor yang masuk
ke kampus per harinya. Pada tahun 2018, jumlah mobil per hari 1.921 menjadi
1.936 pada tahun 2019. Setelah itu, jumlah motor per hari 1.155 menjadi 1.813 pada
tahun 2019. Selain itu, IPB menyediakan layanan antar-jemput gratis sebanyak 25
buah (2019) dari sebelumnya 31 buah (2018) yang beroperasi secara teratur. Ratarata jumlah penumpang menurun dari 33 orang pada tahun 2018 menjadi 31 orang
pada tahun 2019. Total perjalanan setiap layanan antar-jemput per hari juga
mengalami penurunan, yaitu dari 275 (2018) menjadi 250 (2019). Selanjutnya, IPB
juga menyediakan Zero Emission Vehicle (ZEV) gratis. Terdapat penurunan
jumlah sepeda yang semula 690 (2018) menjadi 671 (2019), tetapi terdapat
peningkatan jumlah mobil elektrik yang semula 35 (2018) menjadi 45 (2019). Area
parkir yang tersedia sekitar 7.427 m². Terakhir, tersedia jalur pejalan kaki yang
dirancang untuk keselamatan, kenyamanan, dan ramah penyandang cacat.
Edukasi dan Penelitian
IPB University dalam isu keberlanjutan memiliki peran penting dalam
menciptakan generasi baru yang juga peduli terhadap isu keberlanjutan. Beberapa
indikator yang menjadi penunjangan kriteria tersebut sebagai berikut: Rasio materi
keberlanjutan terhadap total seluruh mata kuliah pada tahun 2018-2019, yaitu lebih
dari 17%. Disusul dengan rasio pendanaan penelitian keberlanjutan terhadap total
pendanaan penelitian tahun 2018-2019, yaitu lebih dari 30%. Berdasarkan hal
tersebut, jumlah publikasi ilmiah tentang lingkungan dan keberlanjutan yang
dipublikasikan, yaitu lebih dari 300 publikasi. Selanjutnya, jumlah event ilmiah
terkait lingkungan dan keberlanjutan lebih dari 47 event. Selain itu, jumlah
organisasi mahasiswa terkait lingkungan dan keberlanjutan di kampus IPB terdapat
lebih dari 10 organisasi.
Masih dalam rangka mendukung isu keberlanjutan, kampus IPB memiliki
website terkait isu keberlanjutan yang sebelumnya dapat diakses di
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www.greencampus.ipb.ac.id. Pada tahun 2019, selain website tersebut, terdapat
website lain milik IPB yang juga dapat diakses, yaitu di
http://sustainability.ipb.ac.id/. Dalam website tersebut juga tersedia laporan atau
raport tahunan mengenai isu keberlanjutan yang dipublikasikan oleh IPB
University.
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BAB V

PENUTUP
Laporan Kinerja Institut Pertanian Bogor tahun 2019 disusun dengan tujuan
untuk mendeskripsikan dan menganalisis capaian kinerja IPB pada tahun 2019..
Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja IPB berdasarkan indikatorindikator kinerja yang terdapat dalam SIMAKER IPB dan 10 bidang program
pengembangan IPB pada tahun 2019. Secara keseluruhan, kinerja IPB tahun 2019
dapat dikatakan sangat baik, dengan total capaian dari kelima perspektif yang ada
dalam SIMAKER sebesar 96,36 persen. Dengan capaian tersebut berarti hampir
semua target kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi, walaupun masih ada
beberapa target kinerja yang belum tercapai dan masih membutuhkan perhatian,
yaitu: (1) Persentase lulus tepat waktu khususnya program doktor dan magister, (2)
Keketatan seleksi mahasiswa baru multistrata, (3) Akreditasi BAN-PT untuk
porgram S3, (4) Prestasi mahasiswa, (5) Jumlah publikasi internasional, (6) Jumlah
mobilitas inbound dosen, dan (7) Jumlah program studi tersertifikasi/terakreditasi
internasional. Ke depan capaian kinerja IPB diharapkan dapat terus ditingkatkan
dengan cara terus belajar dari kekurangan dan kesalahan yang terjadi agar tidak
terulang kembali dan berusaha memperbaikinya untuk mendapatkan hasil yang
lebih baik.
Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
komprehensif mengenai kinerja IPB pada tahun 2019, sehingga dapat dijadikan
rujukan dalam menerjemahkan visi dan strategi IPB ke dalam program kerja bagi
seluruh unit kerja IPB dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Manfaat
lainnya dari laporan ini adalah terbentuknya komitmen dan sinergi antar Organ IPB,
yaitu Majelis Wali Amanat, Rektor, Senat Akdemik, dan Dewan Guru Besar dalam
rangka mencapai tujuan dan keunggulan IPB, karena capaian kinerja suatu
organisasi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat sinergitas dari seluruh unit yang
ada di organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, tingkat sinergitas di antara
Organ IPB yang cukup tinggi saat ini, harus terus dibina dan dipupuk terus agar
menjadi lebih tinggi lagi. Selain itu, upaya yang sangat penting yang harus
dilakukan IPB adalah merencanakan program dan kegiatan yang tepat untuk
membidik sasaran kinerja yang diinginkan. Mekanisme Musyawarah Perencanaan
dan Pengembangan (Musrenbang) IPB yang dilaksanakan setiap tahun harus terus
ditingkatkan kualitasnya agar dapat menghasilkan produk perencanaan yang tepat
sasaran, sehingga dapat mencapai target kinerja yang diinginkan.
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