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KATA PENGANTAR 

 

 Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek, terutama aspek kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada saat ini maupun 

potensi di masa yang akan datang. Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan isu-isu global, 

peraturan dan kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan internal IPB. Secara khusus, Renstra 

ini mengacu kebijakan IPB yang tertuang di dalam Statuta IPB dan Rencana Strategis IPB 2019-2023, 

dimana penguatan persaingan global di era industry 4.0 menjadi perhatian utama. 

 Renstra ini dimaksudkan menjadi panduan dalam pengembangan Departemen Teknologi 

Industri Pertanian (TIN), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), Institut Pertanian Bogor. Renstra ini 

menjadi rujukan dan panduan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKA) 

Departemen TIN untuk periode 2019-2023. Meskipun demikian, panduan ini tidak besrifat kaku.  

Kegiatan-kegiatan pengetambangan juga dapat disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat 

maupun kebijakan IPB yang bersifat mengikat. 

Dengan mengacu pada Dokumen Renstra TIN 2019-2023 tersebut, penggunaan sumbedaya 

menjadi lebih efeksif dan efisien, serta kegiatan Departemen TIN diharapkan dapat memberikan 

manfaat lebih banyak lagi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), baik dosen, tenaga 

kependidikan, pemerintah pusat dan daerah, petani, nelayan dan pelaku bisnis lainnya serta para 

penentu kebijakan.  

 

Bogor,  Mei 2019 

Ketua Departemen 

 

Prof. Dr.-Ing. Ir. Suprihatin 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

2.1. LATAR BELAKANG  

 

Indonesia memiliki berbagai keunggulan komparatif karena letak geografisnya, sehingga 

mampu menyediakan berbagai jenis bahan baku industri berupa hasil pertanian dan sumber daya 

hayati lainnya, sehingga meningkatkan nilai tambahnya (added value) untuk kesejahteraan 

masyarakat. Keunggulan komparatif tersebut perlu dikelola secara sistematik dengan 

pengembangan sistem agroindustri terintegrasi, sehingga keunggulan komperatif tersebut 

dilengkapi dengan keunggulan kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sumberdaya 

manusia berkualitas tinggi dan profesional, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan 

sebagai sarana untuk pengembangan agroindustri tersebut. TIN IPB sebagai program studi pelopor 

dalam bidang agroindustri memiliki peran strategis dalam perwujudan cita-cita “Indonesia sebagai 

Negara Agroindustri yang unggul di tingkat dunia”. 

Agroindustri merupakan industri yang mentransformasikan hasil pertanian (dalam arti luas) 

menjadi produk industri dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya. Agroindustri merupakan 

suatu sistem terintegrasi yang melibatkan sumberdaya hasil pertanian, manusia, ilmu dan teknologi, 

uang, dan informasi. Ruang lingkup kegiatan agroindustri meliputi perencanaan, perancangan, 

pelaksanaan dan pengorganisasian, pengendalian dan pengembangan yang mengimplementasikan 

teknik proses/bioproses, teknik dan manajemen industri, serta teknik dan manajemen lingkungan 

industri. 

Agroindustri merupakan subsektor pertanian yang sangat penting untuk pembangunan 

nasional. Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta),  

Institut Pertanian Bogor (IPB)  merupakan  institusi pendidikan tinggi pertama  dan terdepan  di 

Indonesia  yang berfokus pada  agroindustri (industri berbasis  hasil pertanian). Departemen  TIN IPB  

telah berperan penting  dalam  menghasilkan SDM di bidang agroindustri, menghasilkan riset, 

inovasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang ini. TIN mengemban mandat dari institusi IPB (SK 

Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005) dalam pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang 

agroindustri yang mencakup teknik dan manajemen industri, teknologi proses dan bioproses (yang 

mengarah ke non-pangan), dan teknik dan manajemen lingkungan industri. 

Tantangan yang harus dihadapi TIN adalah memberikan kompetensi bagi lulusannya agar 

mampu bersaing secara global. TIN harus mampu menghasilkan lulusan dengan kemampuan 

professional dan technopreneurship, yang memiliki etika dan integritas agar menjadi warga negara 

yang berakhlak mulia. Tantangan ini dijadikan sebagai dasar untuk merancang dan merencanakan 

kegiatan akademik yang lebih antisipatif di masa yang akan datang meliputi kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat).  

Departemen TIN  IPB  terus memperkuat peranannya dalam penyelenggaraan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang agroindustri dengan memperhatikan 

perkembangan kondisi terkini dan tantangan di masa datang. Untuk memandu pencapaian tujuan 
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tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Departemen Teknologi Industri Pertanian Tahun 2019-

2023 ini. Sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) IPB, 

periode 2019-2023 merupakan tahapan Penguatan Research-based University menuju Techno-Socio-

Entrepneurial University pada Periode 2019-2045. Gambar 1 menunjukkan tahapan transformasi dari 

Univesity Based University menjadi Techno-Socio-Entrepeneurial University dalam periode 2019-2045 

sesuai dengan Renstra IPB 2019-2023. 

 

2039-2045 

 

    2039-2045 

Pemantapan Techno-Socio –

Entrepeneurial University 

2014-2038 

 

   2014-2038 

Pedalaman Techno-Socio –Entrepeneurial 

University 

2029-2033 

 

  2029-2033 

Penguatan Techno-Socio-Entrepeneurial University 

 

2024-2028 

 2024-2028 

Penguatan Research-Based university dan Inisiasi Techno-Socio –

Entrepeneurial University 

2019-2023 
2019-2023 

Penguatan Research-Based university 

 

Gambar 1. Tahapan transformasi dari Univesity Based University menjadi Techno-Socio –

Entrepeneurial University dalam periode 2019-2045 (Renstra IPB 2019-2023) 

 

2.2. SEJARAH SINGKAT PERKEMBANGAN TIN 

 

Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN), Fakultas Teknologi Pertanian, Institut 

Pertanian Bogor didirikan pada tahun 1981, merupakan program studi pionir untuk pengembangan 

agroindustri, dengan tujuan untuk menyempurnakan sukses Revolusi Hijau melalui Revolusi Nilai 

Tambah bagi hasil pertanian. Program studi ini didirikan berdasarkan SK Rektor IPB No. 104 tahun 

1981, yang kemudian disahkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

054/0/1983. Setelah 10 tahun menyelenggarakan program Sarjana (S1), TIN membuka program 

Master (S2) pada tahun 1990, dan mulai menyelenggarakan pendidikan S2 pada tahun ajaran 
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1990/1991. Secara juridis formal pembentukannya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 584/DIKTI/Kep/1993. 

Pada tahun 1995, TIN menyelenggarakan program Doktor (S3).  

Departemen TIN didirikan untuk memacu dan meningkatkan peranan sektor pertanian 

dalam menunjang pembangunan nasional melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian 

dengan introduksi teknologi proses yang ramah lingkungan serta teknik sistem dan industri. 

Departemen TIN menjadi pelopor dalam Pendidikan Tinggi Agroindustri di Indonesia. Sistem 

pendidikan Departemen TIN berorientasi technopreneurship dengan kurikulum kombinasi antara 

teknik industri, teknik proses dan bioproses, dan teknik lingkungan. Berbagai Hibah Kompetitif 

bergengsi telah dimenangkan oleh Departemen TIN antara lain Hibah Pusat untuk Pendidikan 

Pascasarjana Berkualitas dari Dikti (1997-2000), Semi QUE Grant (1997-2000) untuk Pendidikan 

Sarjana dari Dikti (2000-2004), Proyek B untuk mempromosikan keunggulan dari Dikti (2004-2006), 

Program Hibah Kompetisi Institusi/PHKI oleh Dikti (2008-2009), PHKI IPB (2009-2010), I-MHERE dari 

Dikti (2010-2011). Perolehan ini menunjukkan bahwa Departmen TIN memasuki posisi relatif pada 

posisi puncak. 

Departemen TIN menerapkan sistem pendidikan berbasis outcome (outcome based 

education/OBE) dan berorientasi technopreneurship. Departemen TIN berkomitmen terhadap mutu 

pendidikan dan dibuktikan dengan perolehan Akreditasi BAN-PT dengan peringkat A (Sangat Baik) 

untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor. Lebih dari itu, PS-TIN memperoleh Akreditasi 

Internasional ETAC ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) dari Amerika Serikat 

pada 1 Oktober 2011.  Hal ini menunjukkan bahwa Departemen TIN mempunyai posisi yang baik 

dalam memenuhi kriteria penilaian nasional dan internasional. 

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Belmawa No. 46 Tahun 2019 (diperbarui dengan No. 232 

Tahun 2019) tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Dirjen 

Belmawa No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi 

yang merupakan implementasi Permenristekdikti No. 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program 

Studi pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 57 

Tahun 2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi. PS Teknologi Industri Pertanian 

(nama sebelumnya) dan Program Studi Teknik Industri Pertanian (nama saat ini) termasuk dalam 

kategori PS rekayasa. Lulusan dari PS ini memiliki gelar Sarjana Teknik (ST) (Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia /KKNI level 6) yang dapat melanjutkan ke Program Pascasarjana (Magister dan 

Doktoral) (Level 8 dan 9 KKNI) atau melanjutkan studi ke program pendidikan profesi teknik (KKNI 

Level 7) dengan gelar Insinyur (Ir.).  

Program Studi agroindustri di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari jumlah PS, 

dosen, mahasiswa, dan tingkat pendidikan (Tabel 1). Jumlah mahasiswa PS Teknologi/Teknik Industri 

Pertanian di seluruh Indonesia saat ini tercatat 6335 mahasiswa untuk Program Sarjana, 258 

mahasiswa Program Masgister, dan 87 Program Doktor. Pendidikan tinggi di bidang agroindustri juga 

semakin banyak berdiri di luar negeri. Tabel 2 menunjukkan PS teknik agroindustri di luar negeri. 
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Tabel 1 Program Studi agroindustri, jumlah dosen, dan jumlah mahasiswa di berbagai tingkatan 

Jenjang pendidikan 
Jumlah program 

studi 
Jumlah dosen tetap 

Jumlah Mahasiswa 

Aktif 

D3 7 50 741 

D4 3 32 549 

S1 (Program Sarjana) 31 287 6.335 

S2 (Program Magister) 10 56 258 

S3 (Program Doktor) 2 13 87 

Total 53 435 7.970 

* Sumber: Forlap Pendidikan Tinggi, Laporan Tahun 2017/2018  

 

Tabel 2. Program Studi Teknik agroindustri di beberapa negara 

No Pendidikan Tinggi Agroindustri 

1 American Andragogy University, Hawaii, United States  (https://www.aauniv.com/) 

2 ASSUMPTION UNIVERSITY OF THAILAND, Thailand (http://www.au.edu/index.php/) 

3 Chiang Mai University, Thailand (https://www.cmu.ac.th) 

4 College of Higher Study AQUINAS, Sri Langka http://www.aquinas.lk/degree-programs/bsc-
hons-in-agro-industry-management/ 

5 Kasesart University, Thailand (http://www.agro.ku.ac.th) 

6 King Mongkut’s University of Technology, North Bangkok, Thailand 
(https://sites.google.com/a/sci.kmutnb.ac.th/bachelor-of-science-agro-industrial-
technology/) 

7 National University of La Rioja, Argentina, http://studyargentina.com/agro-industrial-
engineer-national-university-la-rioja.html 

8 Salliman University, Philippine (https://su.edu.ph/schools-colleges/school-of-agro-industrial-
and-technical-education/) 

9 The College of Engineering and Agro-Industrial Technology (CEAT), UPLB, Philippine 
(http://uplb.edu.ph/academics/college-of-engineering-and-agro-industrial-technology-ceat/) 

10 The University of Guanajuato, Mexico (http://www.ugto.mx) 

11 Universidad de la Costa, CUC, Colombia (https://www.cuc.edu.co/en/) 

12 Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), Peru (http://www.usil.edu.pe/en/about-
us/universidad-san-ignacio-de-loyola) 

13 Universidade Nova de Lisboan, Portugal (https://www.fct.unl.pt) 

14 University Niccolò Cusano, Italy (https://www.unicusano.it) 

 
 

Departemen TIN mengemban tugas menyediakan SDM yang berkualitas untuk sektor 

agroindustri dengan orientasi aplikasi industri. Departemen TIN mengarahkan pada pengembangan 

kompetensi dengan penerapan berbagai keahlian dan disiplin ilmu dalam teknik dan manajemen 

agroindustri sebagai antisipasi perkembangan berbagai aspek di bidang agroindustri. Departemen 

TIN membangun keterkaitan (integrasi) antara pertanian dan industri. Transformasi ini menjadi 

https://www.cmu.ac.th/
http://www.aquinas.lk/degree-programs/bsc-hons-in-agro-industry-management/
http://www.aquinas.lk/degree-programs/bsc-hons-in-agro-industry-management/
http://www.agro.ku.ac.th/
https://sites.google.com/a/sci.kmutnb.ac.th/bachelor-of-science-agro-industrial-technology/
https://sites.google.com/a/sci.kmutnb.ac.th/bachelor-of-science-agro-industrial-technology/
http://studyargentina.com/agro-industrial-engineer-national-university-la-rioja.html
http://studyargentina.com/agro-industrial-engineer-national-university-la-rioja.html
https://su.edu.ph/schools-colleges/school-of-agro-industrial-and-technical-education/
https://su.edu.ph/schools-colleges/school-of-agro-industrial-and-technical-education/
https://su.edu.ph/schools-colleges/school-of-agro-industrial-and-technical-education/
http://uplb.edu.ph/academics/college-of-engineering-and-agro-industrial-technology-ceat/
http://www.usil.edu.pe/en/about-us/universidad-san-ignacio-de-loyola
http://www.usil.edu.pe/en/about-us/universidad-san-ignacio-de-loyola
https://www.fct.unl.pt/
https://www.unicusano.it/en/faculties/study-programme-course-l-9-agricultural-science
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kenyataan dengan memberikan pendidikan yang berkualitas di bidang agroindustri untuk 

menghasilkan lulusan dengan semua keterampilan yang diperlukan. 

Departemen TIN menawarkan program pendidikan yang melaksanakan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang mengintegrasikan manusia, peralatan, material, energi, uang, dan 

informasi untuk memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk memungkinkan pengembangan 

industri dalam menciptakan nilai tambah. Sesuai dengan misi Tridharma PT, Departemen TIN 

mengembangkan kerjasama kemitraan dengan industri dan instansi pemerintah dalam bentuk 

kerjasama di bidang (a) Pendidikan, (b) Penelitian dan Pengembangan, (c) Pengembangan kepada 

Masyarakat, misalnya penyediaan jasa analisis laboratorium, pelatihan, dan konsultasi. 

Sejalan dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan 

agroindustri, Departemen TIN menawarkan tiga aliran (stream) keilmuan, yaitu Teknik Sistem dan 

Industri, Teknik Proses dan Bioproses, dan Teknik dan Manajemen Lingkungan. Untuk mendukung 

pencapaian tujuan, Departemen TIN memiliki 7 laboratorium keilmuan (divisi), 2 laboratorium 

instrumentasi, studio gambar teknik, fasilitas pelatihan, ruang kelas, dan proyek percontohan untuk 

industri mengajar, inkubasi bisnis, dan pabrik percontohan (teaching industry). 

Penerimaan mahasiswa per tahun adalah 120 mahasiswa S1 dan sekitar 30-60 orang 

mahasiswa pascasarjana (S2/S3). Hingga saat ini TIN telah menghasilkan lulusan lebih dari 4000 

orang alumni yang bekerja di bidang agroindustri dan di berbagai bidang yang terkait dengan 

agroindustri. Jumlah Lulusan (alumni) saat ini 3648 orang (program sarjana), 404 orang (program 

magister), dan 217 orang (program doktor). Alumni tersebut telah berkiprah di berbagai bidang 

profesi, baik sebagai profesional industri, wirausaha, konsultan, akademisi, aparatur sipil 

negara/ASN, dan lain-lain. Cakupan bidang profrsi lulusan TIN cukup luas, meliputi bidang kegiatan: 

a. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi; b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 

komersialisasi; c. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi; d. teknik dan manajemen industri, 

manufaktur, pengolahan, dan proses produk; e. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral; f. 

penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan g. pembangunan, 

pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset. 

TIN telah melakukan investasi yang besar untuk menjawab berbagai tantangan dalam 

pengembangan sistem pendidikan tinggi agroindustri dan untuk menghasikan produk yang bermutu 

tinggi dengan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder. Guna menjawab tantangan ini, 

TIN terus melakukan pengembangan melalui pendekatan pengembangan berkesinambungan. 

Pendirian TIN merupakan bentuk partisipasi Institusi dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya 

manusia yang berkualitas di sektor agroindustri. Selain itu, TIN didirikan dalam rangka memacu dan 

meningkatkan peranan sektor pertanian dalam menunjang pembangunan nasional melalui 

peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian. Upaya peningkatan nilai tambah hasil pertanian 

dapat dicapai melalui introduksi teknologi proses dan teknik/manajemen sistem industri dengan 

memperhatikan aspek lingkungan.  Pemilihan objek strategis ini didasari oleh kenyataan bahwa lebih 

dari 80 persen kabupaten/kota di Indonesia ekonominya berbasis pada sektor pertanian. 

Agroindustri dapat menjadi sarana untuk menyempurnakan pertanian, dan sebagai wahana proses 

pembentukan nilai tambah hasil pertanian dan dapat berperan sebagai penghubung kegiatan 
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poduksi dan pemasaran produk pertanian. Dalam konteks ini, agroindustri dapat memadukan aspek 

hulu dan hilir dalam sistem agribisnis secara berkesinambungan. Pengembangan agroindustri ini 

secara langsung dapat memperluas lapangan kerja yang membentuk sumber dana pembangunan 

daerah sehingga menjadikan sub-sektor ini sebagai salah satu ujung tombak pembangunan ekonomi 

daerah.  

Nilai tambah dari pengolahan hasil pertanian dapat jauh lebih besar dari hasil produk 

primer. Disamping menghasilkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja, pengolahan hasil 

pertanian juga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk on-farm, baik dari sudut jumlah 

maupun mutu dan nilai, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan di sektor hulu yaitu 

pendapatan petani. Mengingat arti penting pengolahan hasil pertanian tersebut, pemerintah dalam 

rangka revitalisasi pertanian menentapan prioritas tinggi pada industrialisasi pertanian pedesaan 

sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui upaya peningkatan 

nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. 

Nilai strategis agroindustri  dapat diposisikan sebagai jembatan yang menghubungkan antara 

kegiatan pertanian dan industri sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani/peternak/ 

nelayan, nilai tukar produk hasil pertanian serta penyediaan bahan baku industri, serta berpotensi 

meningkatkan devisa negara melaui peningkatan ekspor. TIN mengemban misi dalam penyediaan 

sumberdaya manusia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan agroindustri tersebut. Mengingat 

pengembangan agroindustri memerlukan dukungan kuat dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, 

pakar, pengusaha, lembaga finansial, dan masyarakat luas, maka pada tahun 1983 TIN 

menyelenggarakan Simposium Nasional Agroindustri pertama yang salah satu hasilnya adalah 

mendefinisikan konsep dan ruang lingkup agroindustri untuk mengangkat sektor pertanian melalui 

peningkatan nilai tambah.  Simposium pertama agroindustri mendapatkan sambutan positif dari 

berbagai pihak yang menunjukkan pentingnya peran agroindustri dalam memperbaiki sektor 

pertanian sebagai landasan pembangunan nasional. Pada tahun 1987 TIN kembali 

menyelenggarakan Simposium Agroindustri II yang berimplikasi dicantumkannya agroindustri 

sebagai penggerak pembangunan nasional di dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara). 

Keberhasilan simposium kedua ini menghantarkan agroindustri menjadi elemen penggerak 

pembangunan nasional membawa konsekuensi logis  kepada TIN untuk terus menghasilkan 

sumberdaya manusia yang handal dalam membangun dan mengembangkan agroindustri.  Tahun 

1997, TIN menyelenggarakan Simposium Agroindustri III dengan tema "Agroindustri : Proses Nilai 

Tambah Yang Menyempurnakan Sukses Pertanian”. Tahun 2011, TIN bekerjasama dengan AGRIN 

melaksanakan Simposium Agroindustri IV dengan tema “Penguatan Agroindustri: Gerakan 

Memakmurkan Bangsa”. Simposium yang keempat ini bertujuan untuk memadukan kekuatan 

akademisi dan praktisi di bidang agroindustri; untuk menguatkan agroindustri nasional; memperkuat 

jejaring antara berbagai komponen yang bergerak dalam agroindustri untuk melahirkan peluang-

peluang; memberikan kontribusi strategi dan langkah-langkah  penguatan agroindustri nasional; 

serta mengkaji isu-isu terkini dalam agroindustri nasional yang meliputi pengembangan teknologi 

terdepan, peranannya dalam menanggulangi ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan dan 

mengurangi pengangguran, strategi peningkatan daya saing,  bioenergi dan lingkungan,  serta  
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pendidikan dan technopreneurship, yang secara keseluruhan merupakan gerakan memakmurkan 

bangsa. 

Dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, TIN secara regular juga menyelenggarakan 

pertemuan-pertemuan ilmiah yang mengumpulkan para pihak yang memiliki misi sejenis di bidang 

agroindustri untuk saling bertukar ide, pengetahuan, pengalaman, serta hasil penelitian dan 

pengembangan, yaitu 1) 2nd International Conference on Adaptive and Intelligent Agroindustry 

(ICAIA) 2013, 16-17 September 2013 / Bogor, Indonesia, 2) 2015 3rd International Conference on 

Adaptive and Intelligent Agroindustry (ICAIA): “Empowering Innovative Agroindustry for Natural 

Resources, Bioenergy and Food Sovereignty”. IPB International Convention Center, Bogor, Indonesia 

August 3rd – 4th, 2015, 2) SEMINAR NASIONAL AGROINDUSTRI 2018: Inovasi dan Komersialisasi 

Teknologi dalam Era Agroindustri 4.0. Bogor, 26 – 27 Juli 2018, 3) International Conference on Food 

and Bio-Industry (ICFB 2019): "Indonesia Towards Leading Agroindustry in Local Wisdom-Based Food 

and Bioenergy Sovereignty". Bandung, 29-30 July 2019 (Co-organizer bersama TIN Unpad, PATPI, 

Agrin), dan 4) International Conference on Innovation in Technology and Management for 

Sustainable Agroindustry (ITaMSA) 2019, Bogor, 9 – 10 Oktober 2019. 

Sejak didirikan hingga saat ini TIN hanya menawarkan satu program studi yaitu Teknologi 

Industri Pertanian untuk tiga strata S1, S2, dan S3. TIN mendukung kebijakan IPB untuk menjadi  

Research Based University  dan karenanya tidak membuka program diploma. Seiring dengan 

lengkapnya strata pendidikan yang ditawarkan TIN,  pada 24 September 2011 TIN menyelenggarakan 

Simposium Agroindustri keempat dalam rangka “Penguatan Agroindustri: Gerakan Memakmurkan 

Bangsa” mencapai pendidikan berorientasi technopreneurship. Paralel dengan upaya-upaya 

tersebut, TIN melakukan peningkatan kualitas pendidikan secara terus-menerus. Hal ini antara lain 

ditunjukkan dengan partisipasi aktifnya dalam kegiatan-kegiatan kompetitif. Sebagai contoh pada 

periode 1997-2000 melalui proses kompetisi yang ketat, TIN memenangkan hibah kompetisi Center 

Grant yang terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas program studi pasca sarjana. Melalui 

hibah ini TIN memperoleh investasi yang cukup besar untuk melengkapi berbagai fasilitas pendidikan 

dan penelitian serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Pada tahun 2000-2004 kembali TIN 

memenangkan hibah kompetisi Quality for Undergraduate Education (QUE) yang ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan S1. Berbagai perbaikan internal terutama kurikulum, proses 

belajar mengajar dan sarana pendidikan merupakan kontribusi yang signifikan dari program ini. Pada 

tahun 2004-2006, Departemen Diknas meluncurkan program hibah kompetisi lanjut yang disebut 

Program Hibah Kompetisi B (Program B) yang ditujukan untuk promoting excellence dalam rangka 

mengangkat dayasaing bangsa. TIN berhasil sebagai salah satu pemenangnya, sehingga semakin 

mengembangkan dan memperkuat kinerjanya untuk berkompetisi di level regional dan 

internasional. 

Sesuai dengan nomenkaltur program studi (Permenristekdikti No. 33/2018 dan 

Kepmenristekdikti No.57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Peguruan Tnggi dan 

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti No. 46/B/HK/2019 

(yang direvisi lahi oleh Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kemenristekdikti No. 232/B/HK/2019) tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi), 
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Program Studi TIN/TIP termasuk dalam Rumpun Ilmu Terapan (applied schience), Sub-Rumpun 

Teknik atau Rekayasa (engineering).  

Forum Komunikasi Program Studi Industri Pertanian Indonesia (FKPSIPI) pada tahun 2018 

menformulasikan disipling industry pertanian (agoindustri) sebagai berikut: PS Industri Pertanian 

mempersiapkan lulusan dengan kemampuan untuk merancang, mengembangkan, melaksanakan, 

mengendalikan, mengevaluasi dan memperbaiki kinerja sistem agroindustri berkelanjutan melalui 

pendekatan terintegrasi aspek-aspek teknologi proses, rekayasa sistem, manajemen industri, dan 

lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya pertanian/hayati dan turunannya 

(bioreseources). Sesuai dengan rumusan tersebut di atas, kata kunci disiplin Industri Pertanian 

tersebut adalah:  

• Merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

memperbaiki kinerja 

• Sistem agroindustri berkelanjutan 

• Integrasi aspek teknologi proses, rekayasa sistem, manajemen industri, dan lingkungan 

• Nilai tambah sumberdaya pertanian/hayati dan turunannya (bioreseources). 

Seiring dengan perkembangan strategis agroindustri Indonesia yang mempunyai arti penting 

bagi pembangunan nasional, maka kebutuhan sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan, 

menguasai dan mengembangkan agroindustri dirasa sangat mendesak. Pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi didukung oleh 7 (tujuh)  laboratorium keilmuan di  TIN yang saat ini 

dikenal sebagai Divisi atau Bagian dan juga didukung oleh laboratorium fisik lainnya di lingkungan 

IPB tempat dosen TIN melakukan penelitian bagi pengembangan keilmuan termasuk kurikulum 

pendidikan. Bagian yang ada di TIN saat ini adalah:  

1)  Bagian Teknik dan Sistem Industri 

2)  Bagian Teknologi Proses 

3)  Bagian Bioindustri 

4)  Bagian Pengendalian Mutu 

5)  Bagian Pengemasan, Penyimpanan dan Sistem Transportasi 

6)  Bagian Teknik dan Manajemen Lingkungan, dan  

7)  Bagian Bisnis dan Aplikasi Industri. 

 

Nama bagian (divisi), mandat bagian, ranah/ruag lingkup, serta topik-topik utama penelitian di 

masing-masing bagian tersebut di atas disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Nama bagian, mandate bagian, ranah/ruag lingkup, serta topik-topik utama penelitian ((SK 

Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005) 

No. Nama Bagian Mandat Bagian Ranah/Ruang Lingkup Topik-Topik Utama Penelitian 

1 TEKNIK DAN 

SISTEM 

INDUSTRI 

Pengembangan 

ilmu teknik dan 

sistem industri dan 

aplikasinya dalam 

memperbaiki 

efektivitas, 

efisiensi, 

produktivitas dan 

jejaring 

agroindustri 

1. Teknik industri dengan 

fokus sistem produksi 

dan manajemen 

2. Ilmu dan teknik sistem 

yang mencakup soft-

system dan hard-

system, pemodelan 

dan simulasi sistem, 

knowledge 

engineering, dan 

sistem bisnis cerdas. 

Sistem produksi, rancang 

bangun industri, manajemen 

rantai pasok, human resource 

and knowledge engineering, 

metodologi dan penerapan sof-

system dan hard-system untuk 

peningkatan efektivitas, 

efisiensi dan produktivitas,  

total quality management, 

sistem pendukung industri 

modern (modern industrial 

supprt system), pemodelan 

dan simulasi, berbasis 

komputer (computer aided 

control engineering/CACE) 

dalam agroindustri 

2 TEKNOLOGI 

PROSES 

Pengembangan 

ilmu, teknik dan 

teknologi proses 

pada agroindustri 

Perancangan proses, 

optimasi proses, ganda 

skala (scale up), 

pengembangan produk 

dan pengembangan bahan 

baru 

Perancangan dan 

pengembangan teknologi 

proses untuk meningkatkan 

nilai tambah, kajian ganda 

skala, pengembangan bahan 

dan produk baru. 

3 BIOINDUSTRI 

 

Pengembangan dan 

aplikasi 

bioteknologi dan 

rekayasa bioproses 

untuk agroindustri 

Identifikasi dan 

pemanfaatan mikroba dan 

enzim untuk industri; 

produksi dan 

pengembangan produk, 

proses, dan jasa 

bioteknologi untuk 

industri; optimasi dan 

ganda skala (scale up) 

bioproses dan bioindustri. 

Kinetika dan optimasi 

bioproses, Perancangan dan 

pengembangan proses 

bioteknologis (fermentasi 

microbial, konversi enzimatik, 

dan konversi selular (tanaman)) 

untuk industri-bio, 

perancangan bioreactor, 

produksi dan pengembangan 

bioproduct baru (enzim, 

bioinsektisida, biopolymer, 

biosurfaktan, bioenergi) untuk 

berbagai penggunaan 

 

4 PENGENDALIAN 

MUTU 

Pengembangan 

ilmu, teknik dan 

teknologi yang 

menyangkut mutu 

bahan, proses dan 

produk agroindustri 

Karakterisasi bahan dan 

produk, pengendalian 

mutu bahan, proses dan 

produk, pengembangan 

parameter dan standar 

mutu, dan pengembangan 

teknik pengujian/analisis 

Kajian mutu bahan dan produk, 

pengembangan dan aplikasi 

teknik pengendalian mutu 

bahan dan proses, 

pengembangan dan aplikasi 

teknik pengujian/analisis mutu 
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No. Nama Bagian Mandat Bagian Ranah/Ruang Lingkup Topik-Topik Utama Penelitian 

mutu 

5 TEKNOLOGI 

PENGEMASAN, 

PENYIMPANAN 

DAN SISTEM 

TRANSPORTASI 

 

Pengembangan 

ilmu dan teknik 

pengemasan, 

penyimpanan dan  

penggudangan, 

serta sistem 

transportasi 

komoditas 

pertanian dan 

produk agroindustri 

Bahan kemasan, alat dan 

proses pengemasan, teknik 

penyimpanan dan 

penggudangan, ekonomi 

pengemasan, dan sistem 

transportasi 

Pengembangan bahan 

kemasan baru, 

migrasi/interaksi bahan 

kemasan dan produk, 

penerapan dan pengembangan 

teknologi pengemasan, 

penerapan dan pengembangan 

teknik penyimpanan dan 

penggudangan, dan sistem 

transportasi komoditas 

pertanian dan produk 

agroindustri 

6 TEKNIK DAN 

MANAJEMEN 

LINGKUNGAN 

INDUSTRI 

Pengembangan 

ilmu, teknik dan 

manajemen 

lingkungan dan 

penerapannya 

dalam 

pengembangan 

agroindustri yang 

ramah lingkungan 

Pengembangan dan 

aplikasi teknologi 

pengendalian pencemaran 

(input dan output 

pollution control) pada 

sistem agroindustri 

Perencanaan lingkungan 

agroindustri, pengembangan 

dan aplikasi teknik minimisasi 

limbah, produksi bersih, eko-

efisiensi, pengembangan 

teknologi penanganan limbah 

industri (limbah cair, gas, padat 

dan B3), bioremediasi, 

pengembangan sistem 

manajemen lingkungan (EMS), 

pengembangan teknologi 

penyediaan air bersih/air 

minum 

7 BISNIS DAN 

APLIKASI 

INDUSTRI 

Pengembangan 

ilmu, teknik dan 

teknologi yang 

menyangkut bisnis 

industri dan 

aplikasi industri 

dalam ranah 

agroindustri. 

Eksplorasi potensi 

agroindustri, penapisan 

dan penilaian teknologi 

dan teknik aplikasi 

agroindustri, kapitalisasi 

potensi pertanian bagi 

agroindustri, kajian 

perancangan paket 

teknologi dan scale up, 

perencanaan dan evaluasi 

proyek dan bisnis 

agroindustri, analisis dan 

jaringan investasi, analisis 

dan riset bisnis, 

teknopreneurship, 

pemasaran. 

Pengembangan dan pengkajian 

teknologi agroindustri, 

pengembangan ide inovasi 

teknologi, pengembangan 

rencana bisnis agroindustri, 

studi kelayakan, kajian prospek 

bisnis, rantai pasokan 

komoditas dan produk 

agroindustri, dan aplikasi 

teknologi informasi (Computer 

Aided Design for Industrial 

Business and Industrial 

Application/CADIBIA) 

 

 

TIN IPB memfokuskan ruang lingkupnya pada pengembangan industri berbasis hasil 

pertanian (agroindustri). Setelah disahkan oleh pemerintah cq Mendikbud tahun 1983, kurikulum 
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TIN IPB menjadi kurikulum rujukan untuk program studi sejenis yang kemudian berkembang di 

berbagai perguruan tinggi di Indonesia. TIN juga telah berpartisipasi aktif dalam melakukan berbagai 

inisiasi pembentukan masyarakat profesi yang terkait dengan pengembangan agroindustri, misalnya 

Badan Kejuruan Industri Pertanian Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Asosiasi Agroindustri (AGRIN), 

Masyarakat Perkelapaan Indonesia (MAPI), Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI), Forum 

Bioremediasi, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Hasil Pertanian (Agroindustri) dan Himpunan 

Polimer Indonesia Cabang Bogor. 

Menghadapi tantangan di masa datang yang semakin ketat baik di tingkat nasional, maupun 

internasional, serta mendukung kebijakan pemerintah tentang nomenklatur program studi, Nama 

Program Studi Teknologi Industri Pertanian (Agroindustrial Technology) berubah menjadi Program 

Studi Teknik Industri Pertanian (Agroindustrial Engineering) untuk jenjang pendidikan program 

sarjana (S1), magister (S2), dan Doktor (S3) pada Tahun 2018. Gambar 2 menunjukkan skema 

penyesuaian nama program studi menjadi Program Studi Teknik Industri Pertanian. 

 

Penyesuaian Nama Program Studi 

(SK Rektor IPB No. 368/IT3/PP/2018 Tanggal 15 November 2018) 

 Nama Departemen : Departemen Teknologi Industri Pertanian (Nama Departemen tidak 

diubah untuk mengantisipasi pengembangan/penamabahan Program Studi) 

 Nama Program Studi Teknologi Industri Pertanian disesuaikan menjadi Program Studi Teknik 

Industri Pertanian untuk jenjang S1, S2 dan S3. 

Jenjang Program Studi Gelar 

Sarjana (S1) Teknik Industri Pertanian Sarjana Teknik (ST) 

Magister (S2) Teknik Industri Pertanian Magister Teknik (MT) 

Doktor (S3) Teknik Industri Pertanian Doktor (Dr) 

 

Gambar 2. Skema penyesuaian nama program studi menjadi Program Studi Teknik Industri Pertanian 

 

Dasar pertimbangan perubahan nama program studi tersebut adalah sebagai beikut. 

1. UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-

DIKTI) dalam Permenristekdikti No. 44/2015 

2. Statuta IPB dan RJP IPB 2019-2045 

3. Standar Internasional Pendidikan Keteknikan IEA (International Engineering Alliance), ABET 

(Accreditation Board for Engineering and Technology), IABEE (Indonesia Accreditation Board 

for Engineering Education) 
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4. Kebutuhan pemangku kepentingan Departemen TIN akan sarjana yang memiliki kemampuan 

keteknikan dalam agroindustri 

5. Konsekuensi implementasi UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran terhadap peran, 

tanggungjawab dan status profesi insinyur, khususnya dalam bidang industri pertanian 

6. Permenristekdikti No. 33/2018 dan Kepmenristekdikti No.57/M/KPT/2019 tentang Nama 

Program Studi pada Peguruan Tnggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Kemenristekdikti No. 46/B/HK/2019 (diperbarui dengan No. 

232/B/HK/2019) tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi 

1. UU No. 12/2012 dan SN DIKTI 

 Sesuai dengan Amanat UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kurikulum Pendidikan 

Tinggi dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) untuk 

setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, 

dan keterampilan. 

 SN Dikti mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, dan wajib diikuti oleh 

setiap perguruan tinggi di Iondonesia 

 SN Dikti menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum 

Pendidikan Tinggi  

 

2. Statuta IPB dan RJP IPB 2019-2045 

 Nilai dan etika yang dianut IPB yang senantiasa berorientasi ke arah masa depan. 

 IPB diselenggarakan dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan nasional dan 

global dalam bidang pertanian dalam arti luas. 

 IPB memiliki fungsi sebagai sumber inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi 

pertanian nasional. 

 Keteknikan (engineering) merupakan bidang ilmu yang perlu dikembangkan di IPB untuk 

menjawab tantangan kebutuhan stakeholders, sesuai RJP IPB 2019-2045. 

 

3. Standar Internasional Pendidikan 

 Departemen TIN saat ini telah menjalankan program pendidikan keteknikan sesuai standar 

international pendidikan keteknikan dan telah terakreditasi oleh ABET (Accreditation Board 

for Engineering and Technology) – Amerika Serikat 

 Penamaan Program Studi perlu mempertimbangkan standar profesi keinsinyuran yang 

berlaku internasional, yang membedakan 3 kelompok profesi dengan peran dan tanggung 

jawab yang berbeda (Gambar 3): 

 Insinyur (engineer), lama studi 4-5 tahun 
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 Teknologis (technologist), lama studi 3-4 tahun 

 Teknisi (technician), lama studi 2 tahun 

 

SPEKTRUM INSINYUR (ENGINEER) DAN TEKNOLOGIS (ENGINEERING TECHNOLOGIST)

Penelitian
Perancangan 

Produk
Pengembangan 

Produk
Produksi Uji Produksi Penjualan

Jasa 
Konsumen/
Lapangan

Insinyur

Teknologis

 

Gambar 3.  Persamaan dan perbedaan spektrum bidang kegiatan keteknikan insinyur dan teknologis 

(Chesier, 1998) 

 

 Program Studi Teknik Industri Pertanian (sebelumnya Program Studi Teknologi Industri 

Pertanian), dikenal dengan singkatan TIN, selama ini telah dirancang untuk menghasilkan 

lulusan dengan proporsi yang lebih besar pada spetrum kegiatan keinsinyuran, yaitu 

penelitian, perancangan, pengembangan produk, proses dan sistem, serta 

produksi/manufaktur. 

 Kurikulum TIN selama ini memenuhi standar internasional kurikulum keteknikan (Indonesia 

Accreditation Board for Engineering Education/IABEE), dengan Muatan MIPA (23%), 

Pendidikan umum (15%), Keteknikan/Engineering (62%) 

 

4. Kebutuhan Pemangku Kepentingan 

 Para pemangku kepentingan menginginkan lulusan Departemen TIN memiliki kemampuan: 

 Perancangan, pengembangan, dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja 

agroindustri 

 Softskill yang diperlukan di dunia kerja: kemampuan belajar sepanjang hayat, 

kreativitas, kerjasama, penyelesaian masalah, komunikasi tertulis dan lisan, 

komitmen profesional, dan technopreneuship 

 Kemampuan tersebut merupakan ranah keteknikan dan basis untuk pengembangan karir 

seorang insinyur.  
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5. Kebutuhan Profesi Insinyur 

 UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, Agroindustri merupakan salah satu lingkup 

kegiatan keinsinyuran  

 Dengan demikian, salah satu bentuk tanggung jawab PS TIN adalah penyediaan SDM dalam 

profesi keinsinyuran di bidang agroindustri 

 Tantangan SDM Profesi Keinsinyuran Agroindustri, meliputi: 

 Jumlah SDM belum memadai:  

 Defisit 15.000 orang insinyur per tahun (Studi PII, 2011)  

 PII memproyeksikan kebutuhan insinyur teknologi industri pertanian untuk 

MP3EI Koridor Ekonomi khususnya bidang pangan sebesar 4.438 orang pada 

2015, 6.968 orang pada 2020 dan 10.040 di 2025.  

 Untuk pendidikan tinggi dan penelitian, kebutuhan insinyur teknologi 

industri pertanian adalah 588 orang pada 2015, 922 orang pada 2020, dan 

1.750 orang pada 2026.  

 Peningkatan kualitas SDM di tingkat nasional dan internasional utamanya dalam era 

mobilitas tenaga kerja (Luekitinan, 2014; Fukunaga, 2015). 

 

6. Rumpun Keilmuan dan Gelar 

 Sesuai dengan UU No. 12/2012 Pendidikan Tinggi, Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

terdiri atas 6 (enam) rumpun ilmu, yaitu: a) Rumpun Ilmu Agama, b) Rumpun Ilmu 

Humaniora, c) Rumpun Ilmu Sosial, d) Rumpun Ilmu Alam, e) Rumpun Ilmu Formal, dan f) 

Rumpun Ilmu Terapan. 

 Sesuai Permenristekdikti No. 33/2018 dan Kepmenristekdikti No.57/M/KPT/2019 tentang 

Nama Program Studi pada Peguruan Tnggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti No. 46/B/HK/2019 diperbarui dengan No. 

232/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi), Program Studi 

Teknologi Industri Pertanian atau PS Teknik Industri Pertanian masuk dalam:  

 Rumpun Ilmu Terapan (Profession and Applied Science)  

 Sub rumpun Ilmu Teknik atau Rekayasa (Engineering).  

 Gelar untuk sarjana PS Teknologi Industri Pertanian maupun Teknik Industri Pertanian  

 Sarjana Teknik, (S1) 

 Magister Teknik, (S2) 

 Doktor, (S3) 
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 Permenristekdikti No. 59/2018 mengatur tentang pemberian Gelar di Perguruan Tinggi, 

Misalnya untuk Lulusan Jenjang Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana 

(S1) dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu 

pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi. 

 Dengan demikian, Program Studi TIN merupakan program pendidikan keteknikan, sehingga 

nama PS yang lebih konsisten adalah Program Studi Teknik Industri Pertanian  

 Permenristekdikti No. 33/2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi 

menguatkan penyesuaian nama program studi ini, dimana: 

 Program Studi pada perguruan tinggi disusun dan ditetapkan sesuai dengan rumpun 

ilmu pengetahuan dan teknologi (Gambar 4).  

 Penamaan Program Studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi 

yang kredibel;  

 Penyesuaian nama Program Studi tidak mengubah status akreditasi Program Studi.  

 Perguruan tinggi negeri badan hukum dapat menetapkan nama Program Studi dan 

melaporkan kepada Menteri.  

 

 

Gambar 4. Rumpun program studi sesuai Permenristekdikti No. 33/2018 

 

Penyesuaian Nama Program Studi berimplikasi pada penyesuaian-penyesuan, terutama dalam 

kurikulum program studi dan penyelenggaraannya, baik jenjang sarjana maupun pascasarjana. 

Penyesuaian pada Kurikulum Program Sarjana (S1) 

Kepmen 

33/2018 
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 Formulasi Profil Profesional Mandiri dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi 

Teknik Industri Pertanian IPB melalui penajaman formulasi Profil Profesional Mandiri dan 

CPL kurikulum 2014 sesuai dengan kualifikasi sarjana keteknikan dan dengan 

mempertahankan ciri khusus PS TIN IPB.  

 Penguatan struktur kurikulum dan penajaman muatan-muatan keteknikan industri pertanian 

pada mata kuliah, guna menguatkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving)  

 Pengintegrasian mata kuliah KKN Tematik, yang diwajibkan oleh IPB, agar menunjang 

pencapaian pembelajaran lulusan PS TIN  

 Penyesuaian struktur kurikulum dengan memasukkan mata kuliah pilihan sebagai implikasi 

dari diwajibkannya mata kuliah KKN Tematik, masukan dari asesor eksternal (BAN PT), dan 

memfasilitasi kebutuhan mahasiswa untuk mengembangkan minatnya  

 Penajaman kemampuan integrasi yang merupakan ciri penting pendidikan keteknikan 

industri pertanian melalui mata kuliah-mata kuliah capstone dan tugas akhir  

 Penguatan desain tugas akhir mahasiswa TIN dengan menyediakan beberapa alternatif jalur 

penyelesaian tugas akhir, yaitu: penelitian, kerjasama industri, kerjasama masyarakat, dan 

program payung (technopreneurship) 

Penyesuaian pada Kurikulum Program Pascasarjana (S2 & S3) 

 Formulasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Pascasarjana Teknik Industri 

Pertanian IPB sesuai dengan kualifikasi Magister dan Doktor keteknikan dan dengan 

mempertahankan ciri khusus bidang Industri Pertanian.  

 Pendalaman dan penajaman Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) untuk memenuhi 

CPL Magister Teknik dan Doktor Teknik.  

 Pendalaman dan penajaman muatan-muatan keteknikan industri pertanian pada mata 

kuliah wajib dan pilihan untuk memenuhi CPMK yang ditetapkan. 

Terkait dengan aspek legalitas, kepastian keputusan institusi tentang penyesuaian nama Program 

Studi diberikan pada tahun 2018 melalui: 

 SK Senat Akademik IPB No. 112/SA-IPB/K/2018 tentang Persetujuan Perubahan Nama 

Program Studi Teknologi Industri Pertanian menjadi Program Studi Teknik Industri Pertanian 

pada Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut 

Pertanian Bogor 

 SK Rektor IPB No. 368/IT3/PP/2018 Tanggal 15 November 2018 tentang Perubahan Nama 

Program Studi Teknologi Industri Pertanian menjadi Program Studi Teknik Industri Pertanian 

pada Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut 

Pertanian Bogor 

 Dukungan institusi ini diberikan dengan mengingat PS TIN IPB merupakan program studi di 

bidang industri pertanian pertama di Indonesia dan menjadi rujukan bagi program studi 

industri pertanian lainnya 
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 Penyesuaian Nama Program Studi menjadi Program Studi Teknik Industri Pertanian dengan 

Kurikulum 2018 sebagai implikasi dari penyesuaian nama ini dapat mulai diimplementasikan 

pada mahasiswa tahun masuk 2017/2018 untuk Program Sarjana (S1) dan 2018/2019 untuk 

Program Pascasarjana (S2 dan S3) melalui proses phasing out. 

 

2.3. TUJUAN 

 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah terwujudnya dokumen RENSTRA 

sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi 

seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra kerja Departemen Teknologi Industri 

Pertanian (TIN), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), Institut Pertanian Bogor, untuk periode 2019-

2023  .
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BAB 2. ANALISIS KONDISI SAAT INI DAN 

TANTANGAN KE DEPAN 

 

3.1. VISI, MISI DAN TUJUAN 

Visi, misi, tujuan dan sasaran TIN disusun dan disempurnakan secara reguler melalui 

pertemuan-pertemuan formal maupun non formal dengan melibatkan seluruh staf pengajar, dan 

melibatkan nara sumber eksternal (pengguna lulusan dan alumni). Visi TIN diturunkan dari Visi, Misi 

dan Tujuan IPB dan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, serta memperhatikan umpan balik pemangku 

kepentingan. Untuk memastikan bahwa arah pengembangan program pendidikan sesuai dengan 

misi lembaga, telah dirumuskan mekanisme seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. Dengan 

pendekatan ini, konsistensi dari tujuan pendidikan dengan misi lembaga dapat dipertahankan. 

Keterkaitan antara visi TIN dengan visi Fateta dan IPB (Tabel 4) memberikan sebuah kekuatan 

tersendiri bagi TIN karena hal ini memberikan mandat yang kuat untuk pengembangan kompetensi 

lulusan dan pengembangan ilmu serta ranah TIN. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran 

terletak pada kata-kata kunci: agroindustri, kualitas program studi yang bertaraf internasional, dan 

pengembangan sumberdaya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan 

berorientasi technopreneurship. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 5, tujuan pendidikan (yang 

diuraikan dalam bentuk kurikulum dan proses pembelajaran) disusun atau direvisi berdasarkan pada 

visi IPB dan Fateta dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan 

visi IPB dan FATETA. Kebutuhan stakeholders diwujudkan dalam bentuk pernyataan tujuan TIN.  

 

Gambar 5.  Mekanisme formulasi tujuan pendidikan, dan perancangan kurikulum dan proses 

pembelajaran 

Visi IPB 

Visi Fateta 

Umpan balik pengguna  
lulusan dan alumni  

Visi TIN 

Misi TIN 

Tujuan Pendidikan  

Kurikulum TIN 

PROSES 

PEMBELAJARAN  
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Tabel 4. Kesesuaian visi TIN, Fateta, dan IPB 

Visi IPB Visi Fateta IPB Visi TIN 

Menjadi perguruan tinggi 

berbasis riset dan terdepan 

dalam inovasi untuk 

kemandirian bangsa menuju 

techno-socio enterpreneurial 

university yang unggul di 

tingkat global pada bidang 

pertanian, kelautan, biosains 

tropika 

Fakultas Teknologi Pertanian 

bertaraf internasional yang 

inovatif, unggul dalam riset, 

dan berkarakter kewirausahaan 

Menjadi program studi yang 

unggul dan bertaraf 

internasional dalam 

menghasilkan sumberdaya 

manusia yang berkualitas 

dalam bidang teknologi dan 

manajemen agroindustri. 

 

Dalam rangka menjawab tantangan era industri 4.0 dan menyelaraskan dengan visi jangka panjang 

IPB, visi IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah: 

“Menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa 

menuju techno-socio enterpreneurial university yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, 

kelautan, biosains tropika “ 

Misi IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melakukan penguatan research base university 

agar menghasilkan lulusan techno-sociopreneur yang unggul, memiliki akhlak mulia yang 

berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, 

kompetensi profesional, softskills millennium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan 

menjadi trend setter inovasi dan perubahan. 

2. Memelopori penelitian unggul dan terdepan dalam IPTEKS yang transformatif untuk 

terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi untuk ekonomi rakyat dan 

industri nasional. 

3. Mendalami ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika untuk 

menjadi penentu kecenderungan ilmu terkini di tingkat nasional dan global. 

4. Meningkatkan layanan proaktif yang berkontribusi dan memecahkan persoalan masyarakat 

dan meningkatkan peran IPB dalam menentukan arah kebijakan nasional. 

5. Memperkuat sistem manajemen PT yang mampu menjadi pedoman pengembangan sistem 

manajemen modern pendidikan tinggi di era industri 4.0. 

Tujuan IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah: 

1. Menghasilkan lulusan techno-sociopreneur unggul yg 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. 
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2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang transformatif untuk terciptanya 

kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi konkrit untuk ekonomi rakyat dan industri 

nasional. 

3. Menjadikan IPB sebagai penentu kecenderungan ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, 

kelautan dan biosains tropika di tingkat nasional dan global. 

4. Menjadikan IPB sebagai perguruan tinggi proaktif memecahkan persoalan masyarakat dan 

penentu arah kebijakan nasional. 

5. Menjadikan IPB sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan 

tinggi. 

Visi Fakultas Teknologi Pertanian IPB adalah: “Fakultas Teknologi Pertanian bertaraf internasional 

yang inovatif, unggul dalam riset, dan berkarakter kewirausahaan”. 

Misi Fakultas Teknologi Pertanian IPB adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi multistrata (S1, S2, dan S3) yang unggul melalui jalur 

akademik dan profesional di bidang teknologi pertanian yang didukung sarana dan prasarana 

yang handal serta kurikulum yang efektif dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang berdaya 

saing internasional dan berkarakter kewirausahaan. 

2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang teknik mesin dan bio-sistem, ilmu 

dan teknologi pangan, teknologi industri pertanian, teknik sipil dan ling-kungan untuk 

pengembangan IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat agraris dan bahari. 

3. Melakukan layanan masyarakat yang mengedepankan inovasi IPTEKS dan berkarakter 

kewirausahaan dengan tetap mempertahankan nilai luhur bangsa dan kelestarian sumberdaya 

alam. 

Memperkuat sistem manajemen dan penadbiran fakultas yang efektif, efisien, trans-paran, dan 

akuntabel. 

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian IPB adalah: 

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi yang unggul di bidangnya yang mampu mengem-bangkan 

dan menerapkan IPTEKS, berdaya saing tinggi dalam skala nasional dan internasional dan 

berkarakter Indonesia.  

2. Menghasilkan inovasi IPTEKS inovatif dan aplikatif yang ramah lingkungan untuk men-dukung 

pencapaian ketahanan pangan, pengembangan agroindustri, ketahanan energi, dan pelestarian 

lingkungan. 

3. Menjadikan Fateta sebagai trend setter penghasil dan aplikasi inovasi IPTEKS dengan karakter 

kewirausahaan dan tetap mempertahankan nilai-nilai dinamis bangsa dan kelestarian 

sumberdaya alam dan lingkungan. 

Menjadikan sistem manajemen Fateta yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan siap 

berkompetisi dan bersinergi secara nasional dan global. 
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Pemangku kepentingan (stakeholder) utama TIN adalah tenaga pendidik (dosen), tenaga 

kependidikan, mahasiswa, alumni, donor dana utama (Pemerintah Indonesia, cq. Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi), dan pengguna lulusan (industri, pemerintah, dan masyarakat).  

 

Visi TIN 

Menjadi program studi yang unggul dan bertaraf internasional dalam menghasilkan sumberdaya 

manusia yang berkualitas dalam bidang teknologi dan manajemen agroindustri. 

 

Misi TIN 

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang 

agroindustri dengan fokus pada: 

 Perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan yang mencakup aspek SDM, sarana dan 

prasarana, kurikulum (proses pembelajaran dan penilaiannya), dan pengelolaan serta pelayanan 

dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, 

 Peningkatan kualitas penelitian dan penguatan keterkaitannya dengan kebutuhan stakeholder  

serta berkontribusi terhadap pengembangan IPTEK melalui kerjasama nasional / internasional, 

dan 

 Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan transfer teknologi kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. 

 

Tujuan TIN 

Tujuan TIN mencakup tiga hal pokok yaitu: 

a) Menghasilkan lulusan yang i) Mampu berkarir di bidang agroindustri dengan melibatkan 

pekerjaan perencanaan, perancangan, implementasi, pengendalian dan pengembangan sistem 

agroindustri berkesinambungan, mencakup aspek manajerial, teknologi proses dan lingkungan, 

ii) Mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri melalui studi ke jenjang yang 

lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan pengembangan agroindustri, atau iii) Mampu berkarir di 

bidang pekerjaan yang terkait dengan teknologi industri baik sebagai profesional atau berkarya 

sebagai technopreneur untuk mencapai kesejahteraan bagi dirinya maupun bagi masyarakat 

dan kemajuan bangsa. 

b) Menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang berkontribusi dalam pembangunan 

agroindustri dan IPTEK, dan 

c) Mendiseminasikan dan mempromosikan penerapan produk penelitian dan temuan inovatif 

dalam aspek teknologi proses dan teknik agroindustri yang berwawasan lingkungan kepada 

pihak pemangku kepentingan (stakeholders) 
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Sesuai dengan visi untuk menjadi program studi yang unggul, TIN mengevaluasi strategi 

pengembangan dan peningkatan kualitas dan daya saing pendidikannya guna mengantisipasi 

perubahan yang terjadi di internal maupun eksternal untuk melihat peluang-peluang 

pengembangan. Untuk tujuan tersebut, sejak 2004 TIN mengarahkan sistem pendidikannya tidak 

sekedar melakukan preservasi ilmu pengetahuan tetapi lebih berorientasi kepada 

technopreneurship. Dengan demikian ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan dan 

dikembangkan lebih bersifat inovatif dan kreatif, aplikatif dan memiliki keunggulan kompetitif. 

 Sesuai dengan visi, misi dan tujuannya, TIN juga telah mengembangkan sistem 

pendidikannya dengan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (outcome based education/OBE) 

sejak 2010 untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing internasional. Visi, misi, 

tujuan, dan sasaran tersebut dijadikan sebagai pemandu arah pengembangan organisasi pendidikan 

TIN.  

 Tujuan TIN tersebut telah mengalami beberapa kali evaluasi, modifikasi atau 

penyempurnaan, antara lain untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan 

memudahkan pengukuran tingkat pencapaiannya. Evaluasi tujuan TIN melibatkan pemangku 

kepentingan. Evaluasi tersebut secara formal dilakukan dengan melibatkan Komisi Penasehat 

Eksternal/KPE. Modifikasi atau revisi tujuan pendidikan juga mempertimbangkan hasil patok-duga 

(benchmarking) di universitas terkenal lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Terakhir 

formulasi tujuan pendidikan tersebut adalah tahun 2011. Hingga saat ini, pernyataan tujuan 

pendidikan sebagaimana disebutkan di atas dinilai masih relevan dengan kondisi terkini tuntutan 

pemangku kepentingan. Beberapa tuntutan tambahan yang sifatnya tidak mendasar, seperti 

penguatan daya saing global dan peningkatan kemampuan komunikasi Bahasa Inggris lulusan, dapat 

diakomodir dengan perbaikan atau modifikasi isi dan penyelenggaran kurikulum, tanpa harus 

melakukan modifikasi rumusan tujuan tujuan pendidikan. 

 Untuk mencapai tujuan pedidikan, TIN telah menetapkan enam sasaran utama, yaitu (1) 

meningkatkan kualitas proses pendidikan, (2) meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, (3) 

meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, (4) melakukan 

pengembangan penyampaian kurikulum (curriculum delivery) berbasis capaian pembelajaran dan 

berorientasi technopreneurship, (5) peningkatan kegiatan penelitian dan pengambdian kepada 

masyarakat, serta (6) meningkatkan kerjasama dan pengakuan nasional dan internasional.  

 Tujuan pendidikan TIN dicapai dengan kurikulum yang dikembangkan secara 

berkesinambungan sebagai sarana utama, dan didukung dengan kegiatan ko- dan ekstrakurikuler 

mahasiswa yang terarah dan fokus. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip kurikulum 

berbasis capaian pembelajaran, dimana setiap mata kuliah yang diajarkan dimaksudkan untuk 

berkontribusi nyata pada capaian pembelajaran (CPL) yang terdiri atas kemampuan teknis (technical 

skills) dan kemampuan professional (professional skills) merupakan kompetensi utama dan 

pendukung bagi lulusan. Kompetensi utama adalah kompetensi yang dirancang untuk semua lulusan 

TIN, sedangkan kompetensi pendukung adalah kompetensi kekhususan yang dimiliki lulusan TIN. 

Kompetensi lulusan TIN adalah sarjana teknologi industri pertanian yang memiliki kemampuan untuk 

mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang berupa perangkat analisis, simulasi dan 
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eksperimen yang diperlukan dalam perencanaan, perancangan, implementasi dan operasi sistem 

terintegrasi agroindustri. Kompetensi pendukung untuk lulusan TIN adalah kompetensi yang dimiliki 

secara khusus dalam bidang teknik sistem industri, teknik proses dan bioproses, atau teknik dan 

manajemen lingkungan. Untuk lebih memfokuskan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan 

mahasiswa, maka program TIN berpedoman pada agenda penelitian dan peta jalan penelitian. 

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi internal maupun 

eksternal IPB serta dengan berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional.  

 Secara keseluruhan, antara visi, misi, tujuan dan sasaran TIN terdapat keterkaitan yang erat, 

baik pada tingkat hirarkis antara institusi induk (IPB), maupun keterkaitan antara visi-misi-tujuan 

beserta sasaran pada tingkat Fakultas. Hal inilah yang memunculkan sinergi antar komponen dalam 

institusi IPB. Posisi TIN IPB sebagai program studi yang mapan (established) menjadi kekuatan yang 

sering digunakan sebagai pionir (pilot project) di tingkat IPB maupun nasional dalam melakukan 

inovasi di bidang pengembangan pendidikan, dan selama ini TIN dianggap sebagai trend setter di 

berbagai bidang, seperti pendidikan berbasis capaian pembelajaran, pendidikan berorientasi 

technopreneurship, akreditasi internasional, dan program internasional.  Terlepas dari berbagai 

keunggulan tersebut, namun beberapa kelemahan dalam komponen ini masih harus diperhatikan, 

yaitu jumlah alokasi dan mekanisme penggunaan anggaran, waktu yang tersedia untuk merealisasi 

misi dan tujuan, dan perberdaan pemahaman diantara sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa tentang visi, misi dan tujuan program studi. Di sisi lain, ada ancaman terhadap 

kemapanan program studi, dimana program studi sejenis (di dalam negeri dan di luar negeri) yang 

memiliki visi dan misi yang mirip semakin maju. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat 

berpengaruhi terhadap posisi program studi TIN. Namun demikian, terdapat peluang strategis yang 

dimanfaatkan oleh TIN untuk mengatasi hal tersebut, yaitu adanya kebijakan pemerintah untuk 

meningkatkan kebutuhan SDM guna pengembangan agroindustri di daerah, peluang sumber dana 

kompetitif (nasional dan internasional) untuk pembangunan nasional melalui agroindustri, adanya 

potensi peningkatan nilai tambah hasil pertanian yang sangat tinggi, serta kontribusi agroindustri 

pada pembangunan nasional sangat tinggi. 

 

3.2. SISTEM PENGELOLAAN  

Sistem pengelolaan merupakan salah satu faktor kunci dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi, dan sangat mempengaruhi kinerja program studi. Aspek ini menentukan efektivitas, efisiensi, 

dan capaian kegiatan pendidikan tinggi. Dalam aspek tata pamong, TIN IPB sebagai salah satu 

program studi industri pertanian di Indonesia memiliki kebijakan yang transparan dan akuntabel, 

yang dinyatakan dalam bentuk acuan formal yang jelas untuk menyelenggarakan kegiatan akademik 

yang diturunkan dari Statuta IPB (PP No. 66/2013) yang mengatur secara rinci hingga di tingkat 

departemen, program studi, dan divisi. Struktur organisasi TIN serta deskripsi tugas dan fungsi telah 

disusun secara jelas dan dilengkapi dengan prosedur operasi baku (POB) yang dijadikan sebagai 

acuan kerja operasional, yang dituangkan dan diterapkan secara konsten dalam system manajemen 

modern ISO 9001: 2015 tentang Manajemen Mutu Pendidikan, ISO/IEC 17025: 2017 tentang 

Manajemen Laboratorium, dan ISO 31000: 2018 tentang Manajemen Risiko. TIN mengarahkan serta 
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terus memperkuat orientasi sistem tata pamong dari “Trusted by People” menjadi “Trusted by 

System”, sehingga jalannya organisasi tidak tergantung pada orang per orang. 

Organisasi Departemen Teknologi Industri Pertanian Fateta IPB dilengkapi dengan organ 

yang terdiri atas Ketua Departemen,  Sekretaris Departemen, Komisi Pendidikan, Komisi 

Kemahasiswaan dan Kedisiplinan, Ketua Program Pascasarjana (S2/S3), Sekretaris Program 

Pascasajana, Ketua Divisi (Divisi Teknik dan Sistem Industri, Divisi Teknologi Proses, Divisi Bioindustri, 

Divisi Pengawasan Mutu, Divisi Pengemasan, Penggudangan, dan Sistem Transportasi, Divisi Teknik 

dan Managemen Lingkungan, dan Divisi Bisnis dan Aplikasi Industri), Ketua Tata Usaha (KTU), 

Penangggungjawab Satuan Usaha Akademik/SUA (SUA Jasa Analisis Laboratorium, dan SUA AMDK 

Bening), serta Tim Ad hoc atau Gugus Tugas (Task Force) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan 

untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam kurun waktu tertentu. Deskripsi Tugas Dan 

Tanggungjawab masing-masing organ tersebut adalah sebagai berikut.  

Ketua Departemen. Mengelola dan mengembangkan Departemen sebagai ujung tombak 

penyelenggaraan kegiatan akademik strata satu (S1), strata dua (S2), dan strata tiga (S3); Ketua 

Departemen bertugas antara lain, 1) menyusun rencana dan program kerja departemen, 2) 

memberikan tugas dan mengevaluasi dosen di departemen dalam melaksanakan tugas-tugas 

Tridharma Perguruan Tinggi; 3) meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan 4) 

Menyusun rencana biaya operasional tahunan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketua 

Departemen juga bertugas dalam perbaikan berkelanjutan kualitas pelaksanaan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam keterkaitannya dengan pemenuhan tuntutan 

stakeholder, serta intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan transfer teknologi. Ketua Departemen 

merangkap sebagai Ketua Program Studi strata satu (Program Sarjana). 

Ketua Departemen sebagai pemimpin akademik di tingkat departemen memiliki tugas dalam 

pemenuhan tuntutan dua tuntutan besar peranan institusi pendidikan tinggi, yaitu sebagai 

universitas pengajaran (Teaching University), dan universitas riset (Research University).  Tugas 

utamanya tidak sekedar mengelola sumberdaya secara efektif dan efisien, tetapi yang lebih penting 

adalah memimpin segenap unsur organisasi departemen untuk siap berubah menuju yang lebih 

baik, merumuskan visi dan memahaminya, serta mewujudkannya secara bersama terlepas dari 

tantangan dan kendala yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang.  Sejalan dengan 

amanat SK Rektor IPB No. 148/I3/OT/2009, Ketua Departemen juga bertugas dalam perbaikan 

berkelanjutan kualitas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dalam keterkaitannya dengan pemenuhan tuntutan stakeholder, intensifikasi dan ekstensifikasi 

kegiatan transfer teknologi kearah perwujudan visi menjadi institusi pendidikan yang unggul dan 

bertaraf internasional. Perwujudan visi inilah yang menjadi tantangan utama (main challenge) bagi 

ketua departemen. 

Sekretaris Departemen. Membantu tugas-tugas Ketua Departemen, baik di bidang akedemik dan 

kemahasiswaan maupun di bidang administrasi dan keuangan. Secara khusus, bersama Ketua 

Departemen, melaksanakan program-program unggulan: 1) Meningkatkan mutu pendidikan dan 

mempertahankan akreditasi internasional; 2) Meningkatkan kualitas penelitian, disiminasi dan 

publikasi pada jurnal nasional dan internasional, selain juga meningkatkan kepesertaan dosen dan 
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forum-forum ilmiah internasional; 3) Mengembangkan berbagai program internasional bekerjasama 

dengan perguruan tinggi mitra IPB; 4) Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat 

melalui program advokasi, pendampingan dan berbagai program yang konkrit menjawab berbagai 

persoalan yang dihadapi oleh masyarakat; 5) Meningkatkan peran dalam merespon isu-isu strategis 

dalam rangka pengarus-utamaan pertanian melalui media massa maupun media lain; 6) 

Membangun atmosfir internasionalisasi dalam kegiatan kemahasiswaan melalui program-program 

fieldtrip, internship, student-exchange, seminar, conference, lomba dan berbagai kegiatan 

internasional serta peningkatan prestasi mahasiswa pada ajang amahasiswa berprestasi dan 

PIMNAS; serta 7) Mengembangkan karakter, softskill, leadership, dan jiwa kewirausahaan 

mahasiswa. 

Komisi Pendidikan. Menjalankan dan mengembangkan layanan dan atmosfir akademik, mencakup 

layananan administrasi akademik, penjadwalan kuliah/parktikum, pengembangan tugas akhir, 

pelaksanaan dan pengembangan program Praktek Lapang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, 

Seminar mahasiswa, ujian skripsi, fasilitasi dan pembimbingan program technopreneurship 

mahasiswa, serta mengembangkan program-program pengembangan staf pengajar dan staf 

penunjang. Mengembangkan kurikulum dan proses belajar-mengajar (curriculum delivery) dalam 

rangka menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi baik dalam hal keahlian dan 

keterampilan, tanggungjawab dan motivasi, termasuk melalui implementasi kurikulum yang 

berorientasi technopreneurship dan penguatan kelas / program internasional, serta akreditasi 

nasional dan internasional. 

Komisi Kemahasiswaan dan Kedisiplinan Mahasiswa. Mengembangkan kegiatan dan atmosfir 

kondusif kegiatan kemahasiswaan; Membina, menfasilitasi dan membimbing kegiatan ko- dan 

ekstrakurikuler; Membimbingan kompetisi kemahasiswaan di tingkat IPB, nasional, maupun 

internasional; Membangun atmosfir internasionalisasi dalam kegiatan kemahasiswaan melalui 

program-program fieldtrip, internship, student-exchange, seminar, conference, lomba dan berbagai 

kegiatan internasional; Meningkatkan prestasi mahasiswa pada ajang mahasiswa berprestasi 

(Mawapres) dan PIMNAS; serta Mengembangkan karakter, softskill, leadership, dan jiwa 

kewirausahaan mahasiswa. Komisi ini juga bertugas mengembangkan, menerapkan, dan mengawasi 

mahasiswa dalam hal etika, tatakrama, dan tata tertib kehidupan kampus, serta meningkatkan 

kedisiplinan dan menangani masalah yang terkait dengan pelanggaran kedisiplinan dan etika 

mahasiswa. 

Ketua Program Studi Pascasarjana (S2/S3). Bertanggungjawab urusan di bidang akademik program 

studi pascasarjana; Memajukan program studi pascasarjana strata dua dan strata dua sesuai dengan 

mandat yang telah diberikan; Meningkatkan daya tarik program studi; Mereduksi masa studi; 

Meningkatkan mutu lulusan; Meningkatkan kualitas publikasi mahasiswa; Mengembangkan 

program-program khusus unggulan seperti program khusus logistik, ataupun program international 

unggulan seperti double degree/joint degree, joint research, joint publication, maupun program 

pertukaran mahasiswa (student exchange). 

Kepala Divisi. Divisi merupakan kelompok keilmuan. Divisi berfungsi sebagai pelaksana 

pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai 
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dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu. Divisi dipimpin oleh seorang kepala divisi. 

Kepala Divisi bertugas mengembangkan keilmuan dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai 

dengan mandat dan lingkup divisinya; Mengasuh dan mengembangkan matakuliah di lingkup 

divisinya baik untuk program S1, S2 maupun S3; Mengembangkan penelitian untuk menghasilkan 

produk-produk R & D yang mampu mendukung proses pendidikan dan berkontribusi dalam 

pembangunan agroindustri dan IPTEK, dan Mendiseminasikan produk penelitian dan temuan 

inovatif kepada pihak pemangku kepentingan (stakeholders), serta Menjalankan dan 

mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya  

Tim Ad hoc atau Gugus Tugas (Task force). Dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan 

tugas tertentu dalam kurun waktu tertentu. 

KTU. Bertugas membantu Ketua Departemen dalam mengkoordinir tenaga kependidikan dan 

bertanggungjawab pada tugas-tugas administratif di tingkat departemen dan melakukan koordinasi 

dengan unit lainnnya di tingkat fakultas dan IPB. 

Penanggungjawab SUA. Bertanggungjawab atas pengembangan satuan usaha akademik di bawah 

koordinasi Ketua Departemen.  

Pengelolaan TIN dilakukan secara demokratis dengan sistem yang demokratif dan 

partisipatif. Monitoring dan evaluasi diri dilakukan secara regular melalui pertemuan yang bersifat 

regular maupun insidentil sesuai dengan kebutuhan, sebagai bentuk pencarian umpan balik untuk 

kontrol proses dan tindakan perbaikan. Selain itu, TIN memiliki komitmen tinggi terhadap mutu 

dengan sistem jaminan mutu yang mengadopsi standar nasional dan internasional, serta budaya 

mutu di kalangan sivitas akademik (ISO 9001: 2015; ISO 17025: 2017). Untuk mendukung 

kesemuanya itu tersedia sarana dan prasarana pendukung, alat ukur efektivitas sistem pendidikan, 

serta ketersediaan prosedur baku untuk jaminan mutu, seperti GKM (Gugus Kendali Mutu) di tingkat 

Departemen, GPM (Gugus Penjaminan Mutu) di tigkat fakultas, audit/asesmen internal oleh KMMAI 

(Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal) di tingkat IPB.  Keterlibatan pemangku kepentingan 

(Komisi Penasehat Eksternal/KPE) dalam evaluasi capaian tujuan pendidikan merupakan salah satu 

usaha dalam peningkatan mutu pendidikan. 

 Peluang untuk pengembangan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan sistem 

penjaminan mutu adalah adanya perkembangan teknik pembelajaran modern yang semakin 

mengutamakan mutu (Outcomes based education/OBE), dan tuntutan pemangku kepentingan pada 

pengelolaan program yang lebih terukur (accountable), transparan dan bermutu yang semakin 

meningkat. Kelemahan yang masih ada dalam pengelolaan komponen ini adalah sistem penghargaan 

dan sanksi belum sepenuhnya dapat diterapkan untuk penghargaan pada mutu karena keterbatasan 

kemampuan finansial, serta masih kurangnya penghargaan pada dharma pengembangan pendidikan 

dibandingkan dengan dharma penelitian/publikasi dan pengabdian pada masyarakat. Keragaman 

masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menilai dan menghargai mutu lulusan perguruan 

tinggi juga merupakan penghambat dalam pengembangan tata pamong, kepemimpinan, sistem 

pengelolaan dan sistem penjaminan mutu, terutama sikap pragmatis, kurang menghargai mutu, dan 

mengambil jalan pintas. Disamping kelemahan sebagaimana disebutkan di atas, ancaman yang 
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muncul dari eksternal yang membutuhkan antisipasi adalah kebijakan pemerintah yang sering 

kurang konsisten, dan kurang mengapresiasi prestasi dalam bentuk sistem penganggaran pada 

program studi pelopor atau program studi berprestasi.  

 

3.3. MAHASISWA DAN LULUSAN 

 Mahasiswa baru (incoming students) merupakan “bahan baku” proses pendidikan, dan 

sangat mempengaruhi mutu lulusan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas mahasiswa baru harus 

terus ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan daya tarik TIN kepada siswa SMA, misalnya 

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan promosi keunggulan-keunggulan TIN. Selama ini TIN 

memiliki daya tarik sangat tinggi (Tabel 5), sehingga TIN dapat memilih mahasiswa baru dengan latar 

belakang akademik yang baik, dan berasal dari SMA dengan reputasi tinggi. Namun, kemampuan 

ekonomi sebagian orang tua mahasiswa baru relatif rendah, dan jumlah mahasiswa yang 

berorientasi mencari kerja setelah lulus (job seeker) masih tinggi dan belum berorientasi global 

menjadi kelemahan dan menjadi tantangan TIN yang membutuhkan strategi untuk pengelolaannya. 

 

Tabel 5. Daya tampung Tahun 2019 dan Keketatan Tahun 2018 Program Sarjana TIN 

KODE 

PRODI 

NAMA 

PRODI 

DAYA TAMPUNG 2019 KEKETATAN 2018* 

SNMPTN SBMPTN Mandiri Total SNMPTN SBMPTN 

331265 

|| F3 

TEKNOLOGI 

INDUSTRI 

PERTANIAN  

 63  63  29 155 10,19 26,24 

Keterangan: *Semakin besar persentase berarti persaingan tinggi 

 

Sesuai UU No. 11/2014 tentang Keinsinyuran dan PP No. 25/2019 tentang pelaksanaan UU 

tersebut, bidang profesi lulusan TIN terasuk dalam bidang disiplin keinsinyuran pertanian dan hasil 

pertanian, dengan cakupan bidang profesi lulusan cukup luas, meliputi: a. pendidikan dan pelatihan 

teknik/teknologi; b. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi; c. konsultansi, 

rancang bangun, dan konstruksi; d. teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan 

proses produk; e. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral; f. penggalian, penanaman, 

peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan g. pembangunan, pembentukan, 

pengoperasian, dan pemeliharaan aset. Tabel 6 menunjukkan cakupan bidang profesi keinsinyuran 

dan jenis kegiatan lulusan TIN 

 

 

http://tin.fateta.ipb.ac.id/
http://tin.fateta.ipb.ac.id/
http://tin.fateta.ipb.ac.id/
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Tabel 6. Cakupan bidang profesi keinsinyuran dan jenis kegiatan lulusan TIN 

No Bidang keinsinyuran Kegiatan 

1 Pendidikan dan pelatihan 

teknik/teknologi 

a. perencanaan program; b. penerapan program 

pendidikan tinggi teknik/teknologi; dan c. penerapan 

program pelatihan teknik/teknologi. 

2 Penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan 

komersialisasi meliputi 

kegiatan 

a. konsep teknologi; b. metode dan inovasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi; c. penelitian; d. percobaan; e. 

pemodelan; f. pengembangan; dan g. komersialisasi. 

3 Konsultansi, rancang 

bangun, dan konstruksi 

a. pengkajian kelayakan; b. penelitian tanah; c. 

perencanaan; d. perancangan; e. pelaksanaan; f. 

pengawasan; g. pembangunan terintegrasi; h. 

pengoperasian; i. pemeliharaan; j. pembongkaran; k. 

manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan; dan l. 

pembangunan kembali. 

4 Teknik dan manajemen 

industri, manufaktur, 

pengolahan, dan proses 

produk 

a. pengembangan teknik produksi; b. perencanaan proses 

manufaktur; c. pengoperasian; d. pemeliharaan; e. 

pengembangan; f. modifikasi; g. pelayanan pada 

masyarakat; dan h. jasa industri. 

5 Ekplorasi dan eksploitasi 

sumber daya 

a. penyelidikan umum/survey pendahuluan; b. eksplorasi; 

c. studi kelayakan; d. konstruksi; e. 

penambangan/eksploitasi; f. pengolahan dan pemurnian; 

g. pengangkutan dan penjualan; h. pemanfaatan; dan i. 

pasca tambang/pascaeksploitasi. 

6 Penggalian, penanaman, 

peningkatan, dan pemuliaan 

sumber daya alami  

a. pengkajian kelayakan; b. penelitian kesesuaian alam; c. 

perencanaan; d. perancangan; e. penerapan teknologi budi 

daya hayati; f. pengelolaan; g. pemeliharaan; dan h. 

komersialisasi. 

7 Pembangunan, 

pembentukan, 

pengoperasian, dan 

pemeliharaan asset 

a. pelaksanaan fungsi manajemen; b. pelayanan publik; c. 

pembangunan aset negara; d. pelaksanaan kegiatan 

pengembangan aset negara; dan e. penerbitan regulasi dan 

kebijakan pelayanan publik. 

 

Jumlah mahasiswa aktif (student body) saat ini (Semester 2018/2019) sebanyak 563 orang 

mahasiswa program S1, 87 orang mahasiswa program magister (S2), dan 67 orang mahasiwaa 

program doktor (S3) (Tabel 7). Jumlah alumni TIN saat ini (2017) adalah 3413 orang untuk program 

S1, S2: 325 orang untuk program S2, dan 199 orang untuk program S3. Alumni tersebut tersebar di 
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berbagai daerah dan sebagian menempati posisi penting di berbagai bidang baik di bidang swasta 

atau BUMN maupun pemerintahan.  

 

Tabel 7. Jumlah mahasiswa per jenjang pendidikan Program Studi Teknologi Industri Pertanian 

 Jenjang Jumlah Mahasiswa (orang) 

1 Program Doktor (S3) 67 

2 Program Magister (S2) 87 

3 Program Sarjana (S1) 563 

  

Lulusan TIN memiliki berbagai keunggulan ilihat dari berbagai sisi. Lulusan TIN program 

sarjana memiliki kemampuan akademik tinggi, yaitu memiliki IPK tinggi (> 85% IPK > 2,75 (sangat 

menuaskan), dengan IPK rata-rata 3,23), waktu tunggu untuk bekerja relatif singkat (sekitar 3 - 4 

bulan), dan jiwa wirausaha yang semakin baik. Dari penilaian pengguna, sebagian lulusan memiliki 

kekurangan dalam hal kurangnya wawasan global, kurang siap bekerja di daerah atau jauh dari 

tempat tinggal, kemampuan kerja tim dan berbahasa Inggris, serta motivasi sebagai pencari kerja 

masih tinggi. Di sisi lain, terdapat ancaman yang semakin nyata berupa semakin sedikit tenaga kerja 

dibutuhkan karena otomatisasi industri, dan semakin banyak tenaga kerja asing dengan kompetensi 

yang sama/mirip (persaingan global, Masyarakat Ekonomi Asean/MEA). 

 

3.4. SUMBER DAYA MANUSIA 

 

 Sumberdaya manusia (SDM) berkaitan erat dengan komponen-komponen proses pendidikan 

lainnya, mulai dari tingkat pencapaian visi, misi, tujuan dan target hingga kinerja penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Dosen TIN saat ini berjumlah 39 orang dosen tetap 

dengan kualifikasi Doktor 37 orang (94,8%) dan Master 2 orang (5,2%). Seluruah dosen tersebut 

(100%) telah memiliki sertifikatsebagai pendidik (Serdos). Dosen TIN adalah lulusan dari berbagai 

perguruan tinggi luar negeri ternama (AS, Australia, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Belanda, 

Perancis), maupun perguruan tinggi dalam negeri (IPB, UGM, ITS, ITB). Saat ini, sebanyak 14 orang 

(35,9%) mendukuki jabatan sebagai Guru Besar (Profesor). Sembilan orang dosen PS TIN telah 

mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat TKT: CLIL (Teaching Knowledge Test: Content and 

Languange Integrated Learning), yaitu suatu kualifikasi pengajaran yang dikembangkan oleh 

Cambridge English Language Test, University of Cambridge, UK, yang diterima sebagai persyaratan di 

berbagai organisasi dan institusi dunia. Selain itu, Sembilan orang dosen TIN mendapat pengakuan 

sebagai Insinyur Profesional Utama (IPU), Insinyur Profesional Madya (IPB), atau Insinyur Profesional 
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Pratama (IPP) yang mendukung Pendidikan Profesi Insinyur di Bidang Teknik Industri Pertanian, dari 

Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Selain itu, TIN juga didukung oleh dua orang dosen senior Guru 

Besar Emeritus.  

 Staf kependidikan berjumlah 22 orang PNS dan 6 orang Non-PNS terdiri dari staf 

administrasi, laboran, dan teknisi. Mengingat pentingnya peranan tenaga teknisi/laboran dan tenaga 

administratif dalam kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, kemampuan dan 

keterampilan staf kependidikan ini terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan di bidang tertentu 

sesuai kebutuhan, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Staf kependidikan TIN memiliki 

berbagai keunggulan, dan termasuk teknisi terbaik di tingkat IPB maupun di tingkat nasional, 

misalnya Teknisi berprestasi di tingkat IPB I dan di Nasional II: Sri mulyasih, AMd (2009) dan Rini 

Purnawati, BSc, S.TP, M.Si, Dr. (2010), Laboran Berprestasi Tingkat IPB 2017 (Dicki Zazuli  Sumarno, 

A.Md.A.K), Tenaga kependidikan terbaik IPB dan Nasional 2018 (Angga Yuhistira, STP., MSi., IPM).  

Jumlah total mahasiswa (student body) Departemen TIN saat ini adalah 757 orang 

mahasiswa, terdiri atas 566 orang mahasiswa program sarjana, 112 orang mahasiswa program 

magister dan 79 orang mahasiswa program doctor. Dengan demikian, nisbah dosen terhadap 

mahasiswa adalah 1 : 19.4, sedangkan nisbah tenaga penunjang terhadap mahasiswa adalah 1 : 26. 

Jumlah dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan tersebut dapat dikatakan sebagai sangat 

memadai untuk menjalankan proses belajar mengajar, serta berbagai program pengembangan. 

Namun upaya-upaya untuk mengembangkan kompetensi/karir dosen dan tenaga kependidikan 

terus dilakukan, melalui kegiatan seminar/konfensi, pelatihan, atau aktif dalam kegiatan 

pengembangan profesi berbagai asosiasi profesi baik di dalam maupun luar negeri. 

Kekuatan TIN dari komponen SDM yang dapat dimanfaatkan secara optimum untuk 

penyelenggaraan pendidikan tinggi agroindustri adalah komitmen, kualifikasi, dan jumlah dosen 

(100% telah berpendidikan terakhir S2/S3 sesuai dengan bidang ilmu program studi), kuantitas dan 

kompetensi tenaga kependidikan (nisbah jumlah tenaga kependidikan terhadap jumlah mahasiswa = 

1 : 26), serta kemampuan dosen dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat dan keterlibatannya dalam organisasi profesi. Kekurangan dari sisi SDM adalah 

orientasi belum sepenuhnya kepada perubahan menuju sistem baru pengelolaan (modern) yang 

lebih baik, penelitian belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan industri atau pengguna, 

pengetahuan dan keterampilan tenaga kependidikan (administrasi dan teknisi) belum sepenuhnya 

memenuhi tuntutan manajemen mutu modern, serta kebijakan zero growth untuk rekrutmen staf 

pengajar baru. Kelemahan-kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian di dalam 

pengembangan program studi, terutama dalam proses regenerasi SDM.  Peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh TIN dari aspek SDM adalah tersedianya hibah kompetitif dan beasiswa 

(sponsorship) untuk pengembangan kompetensi dan karir staf (penelitian, seminar, sekolah, 

workshop, pelatihan, dll.) baik dari dalam maupun luar negeri, dan perkembangan cepat perusahaan 

agroindustri yang membutuhkan keahlian khusus (spesifik). Ancaman dari luar yang harus dihadapi 

mencakup semakin banyaknya tawaran kerja yang lebih menarik dari universitas atau lembaga lain 

(nasional dan internasional), dan penggunaan staf pengajar oleh institusi lain secara informal dan 

tidak terkoordinasi. 
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3.5. KURIKULUM DAN PROSES PEMBELAJARAN 

 

 Proses globalisasi sekarang ini menyebabkan persaingan yang sangat ketat antar negara, 

baik persaingan dalam penyediaan barang, jasa maupun tenaga profesional. Di tingkat regional, Negara 

ASEAN telah menyepakati pemberlakuan pasar bebas di kawasan ASEAN. Ini dilakukan agar daya 

saing ASEAN meningkat, serta untuk menarik investasi asing guna meningkatkan lapangan pekerjaan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan pasar bebas yang diistilahkan dengan 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan 

mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. MEA tidak hanya membuka arus 

perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional. MEA mensyaratkan 

adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing, 

terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, sehingga kompetisi tenaga kerja professional 

semakin ketat. 

 Kesiapan Indonesia dalam menyediakan tenaga kerja profesional menjadi tema krusial 

dalam konteks pengembangan pendidikan tinggi. Studi Bank Dunia (2012) berjudul “Putting Higher 

Education to Work” mengidentifikasi adanya berbagai kelemahan tipikal berupa ketidakterkaitan 

(unconnected) dalam sistem pendidikan, yaitu (a) Ketidakterkaitan antara karakteristik institusi 

pendidikan tinggi (kurikulum, dan gelar) dengan keahlian yang dibutuhkan oleh pengguna akhir 

(penyedia lapangan kerja); (b) Lemahnya keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi dan industri 

sebagai pengguna akhir dari hasil pendidikan dan riset; (c) Pemisahan antara institusi pendidikan 

tinggi dengan lembaga penelitian; (d) Lemahnya koordinasi dan integrasi antar lembaga pendidikan 

tinggi dan antara lembaga pendidikan tinggi dengan penyedia pelatihan; dan (e) Ketidakterkaitan 

vertikal antara pendidikan tinggi dengan pendidikan di bawahnya. 

 Sejalan dengan perkembangan dan kondisi tersebut di atas, ditambah lagi perkembangan 

yang sangat cepat di era industri 4.0, pendidikan tinggi industri pertanian (agroindustri) dituntut 

untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan 

inovasi yang relevan guna meningkatkan daya saingnya.  Dalam usaha peningkatan daya saing 

lulusan pendidikan tinggi, peran pemangku kepentingan sangat strategis. Oleh karena itu, diperlukan 

kerjasama (keterkaitan) yang sinergis antara program studi sebagai penghasil sumberdaya manusia 

dan pemangku kepentingan (organisasi profesi, pelaku industri, pemerintah) sebagai pengguna 

lulusan dan pemakai inovasi program studi.  Kerjasama sinergi ini hendaknya mencakup semua 

tahapan perencanaan, perancangan, penyelesaian/pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan. 

Dengan kerjasama tersebut, pemangku kepentingan dapat mengambil bagian dalam menentukan 

arah dan fokus pendidikan industri pertanian, serta mensinergikan atau “sharing” penggunaan 

sumberdaya untuk mencapai tujuan bersama. Di sisi lain, program – program studi penyelenggara 

pendidikan tinggi agroindustri perlu berusaha menyamakan persepsi dan mensinergikan usaha 

dalam menyiapkan sumberdaya manusia agroindustri yang unggul, profesional dan memiliki daya 

saing tinggi dalam persaingan global.   



 
34 

 Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN), 

Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA), Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Tahun 2018 berinisiasi 

membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan sesama penyelenggara program 

studi industri pertanian guna menghasilkan keselarasan dan kesepahaman tentang arah pendidikan 

tinggi industri pertanian untuk membangun daya saing lulusan di era persaingan global. Keselarasan 

pemahaman terutama tentang definisi disiplin industri pertanian (agroindustri), profil profesional 

lulusan (sering disebut juga sebagai tujuan program pendidikan (program educational 

objectives/PEOs)), capaian pembelajaran/CPL (Learning Outcomes/LO), dan kurikulum program 

studi. Keselarasan pemahaman ini akan sangat menentukan “positioning” program studi industri 

pertanian dan lulusannya. Keterkaitan yang sangat tinggi antara profil profesional lulusan, CPL, dan 

kurikulum diilustrasikan pada Gambar 6. Oleh karena itu, keselarasan pemahaman tentang formula 

profil lulusan dan CPL sangat menentukan fokus pembelajaran dan efektivitas proses pencapaian 

tujuan pendidikan.  

 TIN menerapkan system pendidikan berbasis oucomes (Outcomes Based Education) untuk 

mendesain maupun mengevaluasi kurikulum capaian kurikulum. Yang dimaksud dengan outcome 

dalam konteks ini adalah hasil atau perubahan akibat usaha pendidikan; perubahan dalam 

pengetahuan, ketrampilan, kepedulian, sikap, perilaku, opini, aspirasi, pengambilan keputusan, aksi 

sosial, kondisi atau status; perubahan dapat bersifat diharapkan atau tidak diharapkan, positif atau 

negative; dan mencakup outcome jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Skema 

Sistem OBE (Outcome Based Education) dapat dilihat pada Gambar 7. Formula profil lulusan Program 

Sarjana, Masgiter, dan Doktor Teknik Industri Pertanian disajikan pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 6. Keterkaitan antar profil profesional lulusan (tujuan pendidikan), CPL, dan kurikulum 

dalam proses pendidikan 

 

Profil Profesional Lulusan
(Lulusan 3-5 tahun setelah

lulus)

Capaian Pembelajaran
(Mahasisswa/Lulusan baru)

Outcome Matakuliah
(Mahasiswa)

Kurikulum
(Satu set matakuliah, isi dan 

penyelenggaraan)

Kegiatan
Ko- and Ekstrakurikuler

: Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum

: Proses pencapaian tujuan pendidikan / profil profesional lulusan
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Program Doktor (S3) 

  Profil Lulusan Program Doktor: 

Mampu menguasai filosofi keilmuan, 

pendalaman dan perluasan keilmuan 

teknik industri pertanian yang 

mengintegrasikan aspek teknik 

sistem industri, teknik 

proses/bioproses, dan teknik dan 

manajemen lingkungan melalui 

penelitian multi- dan transdisiplin. 

Program Magister (S2) 

 Profil Lulusan Program Magister: 

Mampu menguasai teori dan aplikasi dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang teknik industri pertanian yang 

mengintegrasikan aspek teknik sistem industri, teknik 

proses/bioproses, dan teknik dan manajemen 

lingkungan melalui penelitian inter- dan multidisiplin 

yang inovatif dan teruji. 

Program Sarjana (S1) 

Profil Lulusan Program Sarjana: 

Mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, mengendalikan, 

mengevaluasi dan memperbaiki kinerja sistem terintegrasi agroindustri 

berkelanjutan, meliputi aspek-aspek proses transformasi, rekayasa sistem, 

manajemen industri, dan lingkungan, serta mampu berkarya sebagai 

profesional atau technopreneur melalui peningkatan pengetahuan dan 

kemampuan diri sesuai perkembangan agroindustri 

 

Gambar 7. Profil lulusan Program Sarjana, Masgiter, dan Doktor Teknik Industri Pertanian 

 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2014 mengamanahkan setiap program 

studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. Pengelola program studi atau 

forum penyelenggara program studi sejenis wajib mengaji, mengoreksi, menyesuaikan, merumuskan 

ulang, atau memperbaharui rumusan CPL lulusannya, agar rumusannya memenuhi ketentuan yang 

berlaku dan sesuai dengan esensi CPL. CPL lulusan program studi merupakan rumusan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimilki oleh semua lulusannya, juga merupakan 

pernyataan mutu lulusan. Oleh karena itu, program studi berkewajiban untuk memiliki rumusan CPL 

yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam 

SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

Karena CPL merupakan rumusan tujuan pendidikan program studi dan pernyataan mutu lulusan, 
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perumusan CPL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum program 

studi. Manfaat CP selain untuk mengarahkan pengelola program studi agar mencapai target mutu 

lulusan, juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan program 

studi di perguruan tinggi (Ditjenbelmawa, 2014).  

 

 

Gambar 8. Skema Sistem OBE (Outcome Based Education) 

 

TIN menformulasikan CPL dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan 

(survei langsung, KPE, dll.), forum program studi sejenis (FKPSIP), juga mengacu standar nasional 

(KKNI dan SN DIKTI) dan standar internasional (ABET, IEA, IABEE). Berikut adalah rumusan CPL untuk 

Program Sarjana, Magister, dan Doktor Teknik Industri Pertanian. Tabel 8 menunjukkan rumusan CPL 

untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor Teknik Industri Pertanian 

 

Tabel 8. Rumusan CPL untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor Teknik Industri Pertanian 

Jenjang / Program Capaian Pembelajaran (CPL) 

Program Sarjana (S1) 1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan 
permasalahan keteknikan agroindustri, yang mencakup sistem, proses, 
manajemen, dan lingkungan, melalui penerapan pengetahuan 
matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, keteknikan dan teknologi 
informasi menggunakan perangkat keteknikan modern.  

2. Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk agroindustri 
untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam kendala yang 
realistis. 



 
37 

Jenjang / Program Capaian Pembelajaran (CPL) 

3. Mampu merancang dan melaksanakan eksperimen ilmiah dan 
keteknikan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data yang 
dihasilkan 

4. Mampu menyadari pentingnya dan memiliki kemampuan untuk 
terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat 

5. Mampu berkomunikasi secara tertulis dan lisan dengan efektif  

6. Mampu berperan secara efektif dalam tim multidisiplin dan multikultur 

7. Mampu memahami penerapan etika dan profesionalisme dalam 
menyelesaikan permasalahan keteknikan agroindustri dalam konteks 
ekonomi, lingkungan, masyarakat dan isu-isu kontemporer lainnya. 

8. Mampu mentransformasi ide-ide berbasis ilmu pengetahuan dan 
teknologi kedalam konsep bisnis agroindustri (teknopreurship) 

Program Magister (S2) 1. Mampu mengidentifikasi, menganalisis, mensintesis, dan 
menyelesaikan masalah rekayasa dalam agroindustri yang kompleks 
secara kreatif, inovatif dan teruji dengan menerapkan prinsip rekayasa, 
matematika dan pengetahuan alam 

2. Mampu menerapkan rancangan agroindustri yang mengintegrasikan 
aspek teknik proses/bioproses, teknik sistem industri dan teknik dan 
manajemen lingkungan untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan 
teruji untuk memenuhi kebutuhan spesifik dengan mempertimbangkan 
faktor-faktor internal dan eksternal agroindustri 

3. Mampu menghasilkan inovasi rancangan sistem, teknologi proses, 
manajemen dan pengembangan bisnis, atau produk (barang/jasa) 
Agroindustri yang berdaya saing prima, dan berwawasan lingkungan, 
melalui analisis dan sintesis, atau penyusunan solusi komputasi 

4. Mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan serta hasil penelitian 
secara efektif pada bidang Teknik Industri Pertanian secara lisan dan 
tertulis dalam bentuk karya ilmiah pada forum kegiatan ilmiah dan 
diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal 
internasional; 

5. Mampu memahami, berkomitmen dan bertanggungjawab dalam 
mengambil keputusan secara kritis dan sistematis pada permasalahan 
Teknik Industri Pertanian berdasarkan etika profesi, serta 
mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial 

6. Mampu berperan aktif dalam tim yang multidisiplin atau multikultural 
serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kolaboratif 
dan inklusif untuk mencapai tujuan 

7. Mampu merencanakan dan melakukan penelitian dan pengembangan 
di laboratorium, dan/ atau lapangan, mengolah, menganalisis dan 
menafsirkan data, serta menggunakan justifikasi keteknikan untuk 
menarik kesimpulan dalam pengembangan Agroindustri 

8. Mampu mencari dan menerapkan secara mandiri pengetahuan baru 
yang dibutuhkan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang 
sesuai dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin melalui 
jejaring kerja  

Program Doktor (S3) 1. Mampu menemukan pengetahuan dan konsep baru dalam bidang 
agroindustri melalui penelitian berdasarkan metodologi ilmiah, 
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Jenjang / Program Capaian Pembelajaran (CPL) 

pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dengan memperhatikan 
kebutuhan masyarakat  

2. Mampu menyusun rencana dan melaksanakan penelitian dan 
pengembangan terkini, atau futuristik yang multidisiplin, interdisiplin, 
atau transdisiplin dan menghasilkan data yang dapat dituangkan dalam 
bentuk disertasi dan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal 
internasional bereputasi 

3. Mampu mengelola dan memimpin dalam perencanaan dan 
pelaksanaan peta jalan penelitian dan pengembangan di bidang 
agroindustri  secara sistematis dan terdokumentasi, dengan 
memanfaatkan sumberdaya yang berada dalam tanggungjawabnya 

4. Mampu menyusun dan mengkomunikasikan argumen dan solusi 
keteknikan dalam bidang agroindustri berdasarkan pandangan kritis 
atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik 

5. Mampu mengembangkan jejaring kerjasama  di lingkungan sendiri atau 
diluar lembaga dalam rangka penelitian melalui pendekatan 
interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin 

 

 

 Kurikulum, proses pembelajaran, dan suasana akademik sangat menentukan tercapainya 

tujuan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan oleh proses pencapaian tujuan pendidikan TIN pada 

Gambar 6. Melalui tujuan pendidikan ini, visi, misi dan target institusi pendidikan dapat diraih. 

Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah membangun dan mengembangkan ketrampilan (skills), 

pengetahuan (knowledge), dan sikap (attitudes) yang diperlukan mahasiswa untuk berperan sebagai 

warga negara yang produktif dalam dunia yang senantiasa berkembang. Pendidikan juga perlu 

memperhatikan karakteristik khas setiap individu mahasiswa dan perlu menyediakan proses bagi 

setiap mahasiswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan kemampuan dan bakatnya. Untuk 

menjamin bahwa lulusan memiliki ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang dikehendaki, kurikulum 

dan model pembelajaran dengan hasil yang terukur perlu dirancang dan diimplementasikan di setiap 

aspek sistem pendidikan. Standar lulusan yang tinggi dapat dicapai antara lain melalui: i)  sistem 

seleksi mahasiswa baru yang sesuai serta mengakui dan mempercayai bahwa semua mahasiswa 

baru yang diterima akan mampu mengembangkan dan mencapai keunggulan (excellent) dalam 

proses belajarnya, ii) menyesuaikan dan memodifikasi model pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran, iii) memaksimumkan kondisi belajar bagi semua mahasiswa 

melalui desain dan implementasi kurikulum dengan tujuan pendidikan, dan capaian pembelajaran 

(CPL) yang jelas, serta sistem pengajaran dan metode evaluasi yang berkualitas, dan iv) melibatkan 

orang tua mahasiswa dan masyarakat (industri, pemerintah) sebagai mitra untuk menciptakan 

kondisi lingkungan pendidikan yang kondusif, kurikulum yang “menantang” (challenging curriculum), 

program pendidikan yang berkualitas, dan pengalaman belajar yang sukses bagi setiap mahasiswa.  

 Sebagaimana terlihat dari Gambar 6 bahwa kurikulum (matakuliah, capaian matakuliah 

(course outcomes), isi, penyelenggaraan, dan sistem asesmennya) merupakan “ujung tombak” 
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pencapaian tujuan pendidikan. Selain kurikulum formal, kegiatan ko- dan ekstra-kurikuler akan 

sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran, terutama aspek sikap, perilaku, 

kepemimpinan (leadership), dan aspek soft skills lainnya (attitude). Untuk itu, atmosfir akademik 

perlu terus dikembangkan yang mendukung untuk kegiatan kemahasiswaan tersebut. 

Proses pembelajaran beriorientasi technopreneurship pada dasarnya diberikan dalam 

bentuk formal (kuliah, praktikum dan penugasan), informal (ko- dan ekstra kurikuler) dan hidden 

(melalui keteladanan, sikap dan perilaku staf).  Muatan pembelajarannya merupakan kombinasi dari 

materi yang membentuk kompetensi dan materi yang diperlukan untuk menumbuhkan sikap mental 

technopreneurship. Metoda pengajaran yang digunakan menuntut lebih banyak keterlibatan 

mahasiswa (misalnya learner centered classroom, problem based learning process, reciprocal 

teaching, cooperative learning, dan collaborative classroom). Pengajar lebih bersifat fasilitator atau 

pelayan yang meningkatkan efektifitas proses belajar. 

 Kekuatan dari aspek kurikulum, proses pembelajaran, dan suasana akademik yang dapat 

digunakan sebagai modal utama untuk mencapai tujuan pendidikan mencakup kurikulum dan sistem 

pembelajaran modern dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan menjadi rujukan 

oleh beberapa program studi sejenis, dan suasana akademik mendukung bagi mahasiswa dan dosen 

untuk mengembangkan diri dan berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Kelemahan yang 

dirasa masih ada dalam komponen ini adalah pemanfaatan pengakuan internasional terhadap 

kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, sistem pelayanan akademik, dan pengelolaan 

laboratorium masih terbatas (akreditasi oleh ABET; ISO 9001: 2015; ISO/IEC 17015: 2017) yang 

belum optimum. Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan terhadap TIN 

adalah kebijakan pemerintah yang menjadikan agroindustri sebagai penggerak ekonomi nasional 

dan ekonomi daerah, serta semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan tinggi untuk menyediakan 

SDM agroindustri yang berkualitas, dan tawaran pembiayaan dan sponsor untuk pengembangan 

pengembangan kompetensi lulusan dan dosen di bidang agroindustri (penelitian, student mobility, 

summer school, staff mobility). Peluang tersebut dimanfaatkan untuk mengatasi ancaman atau 

tantangan dari luar program studi berupa perkembangan program studi sejenis di luar negeri dengan 

fasilitas dan pendanaan yang lebih baik, kebijakan pemerintah yang tidak mendorong meningkatnya 

daya tarik dan pengembangan agroindustri, dan implementasi kebijakan pemerintah yang kurang 

konsisten yang menimbulkan ketidak-pastian bagi program studi. 

   

3.6. PEMBIAYAAN  

 

Jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan akademik yang bermutu telah 

dilaksanakan di Departemen TIN.  Selama 3 tahun terakhir, dana yang dikelola Departemen TIN 

sebesar Rp. 56.4 Milyar dengan nilai rata-rata Rp. 18.8 Milyar per tahun.  Jumlah dana penelitian 

yang dikelola Departemen TIN selama tiga tahun adalah Rp. 10.4 Milyar dengan rata-rata Rp. 3.5 

Milyar per tahun, sehingga rata-rata dana penelitian dosen adalah Rp. 87 juta per dosen per tahun.  

Dana PkM yang dikelola Departemen TIN selama tiga tahun terakhir sejumlah Rp. 7.9 Milyar dengan 
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rata-rata per tahun Rp. 2.6 Milyar, sehingga rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka PPM dosen 

adalah Rp. 66 juta per dosen per tahun. Realisasi anggaran terdiri atas penggunaan biaya 

operasional pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan (66%), penelitian dan PkM (32%), dan investasi 

(2%).  Sebagian besar biaya operasional pendidikan dan kemahasiswaan disumbang oleh dana APBN 

(40%), BPPTN (3%), dan sisanya dana SPP.  Sebagian besar dana sumber lain (15%) ditambah dana 

penelitian dan PPM disediakan oleh pemerintah (18%) digunakan sebagai dana penelitian dan PkM 

(32%).  

 Pebiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi merupakan komponen sangat 

penting dan merupakan “kendaraan” dalam proses pembelajaran, yang mengantarkan ke arah 

tujuan pendidikan. Selain itu, komponen ini sangat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pendidikan. Secara lebih mendasar, ketersediaan sarana dan prasarana serta 

fasilitas sistem informasi sangat tergantung pada sumber pembiayaan untuk pengadaan, perawatan, 

dan pengelolaan fasilitas pendidikan ini, dan kebutuhan biaya untuk komponen ini sangat besar. 

Beberapa masalah terkait dengan pendanaan adalah keterbatasan dana untuk penyelenggaraan 

praktikum dan penelitian skripsi mahasiswa, keterbatasan dana untuk pengadaan fasilitas modern 

dan rendahnya kapasitas laboratorium, dan keterbatasan dana untuk perawatan fasilitas, sarana dan 

prasarana. Sebagaimana diuraikan pada bagian Komponen F (Pembiayaan, sarana dan prasarana, 

serta sistem informasi), kekuatan TIN dari aspek pebiayaan yang dapat dimanfaatkan secara  

maksimal adalah kemampuan PS mendapatkan dana hibah kompetitif maupun non-kompetitif 

melalui hibah penelitian atau kontrak kerjasama, serta sumber dana masyarakat selain non SPP 

(misalnya dari Kerjasama, dan Satuan Usaha Akedimik/SUA), sumberdaya manusia (kapakaran, 

pengalaman, kapasitas) dan fasilitas yang memadai (serta menerapkan standar laboratorium 

internasional), dan komitmen  alumni sebagai penyedia beasiswa bagi mahasiswa yang kurang 

mampu. Dari aspek pendanaan, TIN menghadapai ancaman berupa kemampuan ekonomi orang tua 

mahasiswa yang diterima di PS TIN relatif rendah menyebabkan kelancaran studi mahasiswa 

terhambat, dan institusi lain memberikan pelayanan laboratorium sejenis dengan peralatan lebih 

modern. Namun, berbagai peluang juga tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 

aspek ini, antara lain ketersediaan sumber dana hibah kompetitif yang mempersyaratkan mutu 

pelayanan yang baik, kesempatan kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta/industri yang 

menyediakan dana untuk mendukung pendidikan berkualitas, dan kebutuhan 

masyarakat/industri/institusi akan pelayanan laboratorium yang terakreditasi ISO/IEC 17025: 2017 

semakin meningkat. 

 

3.7. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 Kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang sangat sentral dari sistem 

pendidikan, dan merupakan tahapan awal technopreneurship, karena inovasi (teknologi, produk, 

metode, sistem atau komponen) dihasilkan dari kegiatan ini.  Sinergi kegiatan penelitian dengan 

kegiatan pengajaran merupakan modal utama bagi perwujudan universitas berbasis riset (research 

based university). Riset akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dosen dan mahasiswa, 
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yang bermuara pada meningkatnya kualitas pendidikan. Lebih lanjut, hasil kegiatan penelitian dapat 

diterapkan untuk memecahkan masalah di masyarakat (industri) sebagai bentuk pengabdian kepada 

masyarakat dari dosen, mahasiswa, dan institusi perguruan tinggi. Dengan demikian akan tercipta 

harmoni hubungan yang baik antara perguruan tinggi dan masyarakat (industri). 

 Penelitian dan dosen mahasiswa selama ini sudah sangat maju, komprehensif, dan 

berkualitas tinggi, yang diindikasikan dengan tingkat penerimaan publikasi di berbagai jurnal ilmiah 

nasional dan internasional bereputasi. Hal ini didukung terutama oleh jumlah, kualifikasi dan 

cakupan keahlian dosen/peneliti sangat baik, dan jejaring (nasional dan internasional) yang luas dan 

beragam. Kekuatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dirasa masih 

ada, yaitu distribusi penelitian/publikasi pada setiap dosen/peneliti belum merata, peta jalan 

penelitian belum sepenuhnya dapat diikuti oleh dosen dan mahasiswa karena alasan sumber 

pendanaan, kegiatan PPM dosen dan mahasiswa relatif tertinggal dibandingkan dengan kegiatan 

dharma pendidikan dan penelitian, dan penelitian kurang menjawab masalah riil di masyarakat. 

Agenda penelitian yang “focus” dan terstruktur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kegiatan 

penelitian yang akan datang, sehingga hasil-hasilnya dapat menjawab permasalahan aktual di dunia 

bisnis/industri. Dengan Agenda penelitian tersebut dimungkinkan adanya sinergi sumberdaya 

penelitian (SDM/kepakaran, fasilitas, finansial, waktu, data/informasi) dan dihasilkannya produk-

produk penelitian yang inovatif. komprehensif, mendalam, dan tuntas.  Dengan strategi seperti ini, 

penguasaan dan kontribusi TIN di bidang pengembangan agroindustri nasional dapat tetap unggul 

(leading).  

 Berbagai peluang tersedia untuk memecahkan masalah yang ada sekaligus untuk mengatasi 

acaman adanya kecenderungan industri menggunakan hasil penelitian & teknologi dari luar negeri. 

Acaman tersebut dapat diantisipasi dengan memanfaatkan peluang semakin meningkatkanya 

kebutuhan industri yang membutuhkan dukungan penelitian dan pengembangan secara spesifik, 

sumber dana penelitian hibah kompetitif dari pemerintah dan industri, dan semakin bertambah dan 

berkembangnya lembaga mitra penelitian dan pengembangan yang semakin peduli dengan mutu 

penelitian. 

 

3.8. INDIKATOR KINERJA 

 

Departemen TIN memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator kinerja 

utama dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. 

Merujuk kepada siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Perbaikan 

yang Berkelanjutan (PPEPP), indikator kinerja utama yang digunakan sesuai dengan sasaran 

yang diwujudkan melalui strategi dan program.  Indikator kinerja utama Departemen TIN 

dinyatakan dalam bentuk balance score card yang mencakup empat perspektif, yaitu 

perspektif pemangku kepentingan (stakeholder), keunggulan akademik dan penelitian 

(research and academic excellence), proses bisnis internal (internal business process), dan 
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pengembangan kapasitas (capacity building). Pada Tabel 9 disajikan indikator kinerja 

Departemen TIN berdasarkan ke empat perspektif tersebut, serta target dan capaian yang 

diraih pada tahun 2018. 

Tabel 9. Indikator kinerja Departemen TIN Tahun 2018 

No Kode Indikator Kinerja 
Capaian 

Baseline Nilai Persen 

Perspektif Stakeholder 

1 A111 Jumlah mobilitas outbound dosen IPB ke luar 

negeri (orang kali) 
16 21 131.3 

2 A112 Jumlah mobilitas inbound akademisi dari luar 

negeri ke IPB (orang kali) 
10 13 130.0 

3 A113 Persentase dosen yang aktif dalam 

asosiasi/organisasi profesi sekurang-kurangnya dua 

aktifitas per tahun 

100 100 100.0 

4 A114 Jumlah mobilitas outbound mahasiswa IPB ke luar 

negeri(orang kali) 
25 25 100.0 

5 A115 Jumlah mobilitas inbound mahasiswa asing dari 

luar negeri ke IPB (orang kali) 
8 5 62.5 

      Rata-Rata 104,8 

Perspektif Research and Academic Excellence  

1 C112 Jumlah pelamar program sarjana per orang 

mahasiswa yang diterima 
20 22.98 114.9 

2 C113 Jumlah pelamar program magister per orang 

mahasiswa yang diterima 
1 1.28 128.0 

3 C114 Jumlah pelamar program doktor per orang 

mahasiswa yang diterima 
1 1.31 131.0 

4 C212 Persentase jumlah lulusan program sarjana yang 

tepat waktu 
40 41.59 104.0 

5 C213 Persentase jumlah lulusan program magister yang 

tepat waktu 
25 14.29 57.2 

6 C214 Persentase jumlah lulusan program doktor yang 

tepat waktu 
10 9.09 90.9 

7 C221 Persentase masa tunggu kerja lulusan program 60 54.3 90.5 
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No Kode Indikator Kinerja 
Capaian 

Baseline Nilai Persen 

sarjana dan diploma ≤3 bulan 

8 C222 Persentase kesesuaian bidang pekerjaan lulusan 

program diploma dan sarjana 
85 80 94.1 

9 C231 Persentase mahasiswa program diploma dan 

sarjana yang mengikuti kegiatan kepemimpinan 

dan manajerial 

45 55 122.2 

1

0 

C411 Jumlah artikel pada jurnal internasional 
16 39 243.8 

1

1 

C412 Jumlah artikel pada jurnal nasional 
23 35 152.2 

1

2 

C531 Jumlah teaching farm model 
1 2 200.0 

      Rata-Rata 127.4 

Perspektif Proses Bisnis Internal 

1 D122 Persentase program studi sarjana terakreditasi 

nasional dengan predikat A 
100 100 100.0 

2 D123 Persentase program studi magister terakreditasi 

nasional dengan predikat A 
100 100 100.0 

3 D124 Persentase program studi doktor terakreditasi 

nasional dengan predikat A 
100 100 100.0 

4 D211 Persentase lulusan program sarjana dengan IPK 

≥3.00 
80 82.91 103.6 

5 D212 Persentase lulusan program magister dengan IPK 

≥3.50  
85 88.89 104.6 

6 D213 Persentase lulusan program doktor dengan IPK 

≥3.75 
66 100 151.5 

7 D214 Persentase LO mata kuliah mendukung Expected 

Learning Outcome (ELO) program studi 
100 100 100.0 

      Rata-Rata 108.5 

Perspektif Capacity Building 

1 E111 Jumlah dosen yang menjadi ketua atau anggota 8 9 112.5 
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No Kode Indikator Kinerja 
Capaian 

Baseline Nilai Persen 

komite pada level internasional 

2 E112 Jumlah penghargaan internasional yang diperoleh 

dosen 
1 2 200.0 

3 E113 Jumlah penghargaan nasional yang diperoleh 

dosen dan tenaga kependidikan 
6 8 133.3 

4 E121 Persentase dosen dengan jabatan akademik guru 

besar 
35 35 100.0 

5 E122 Rata-rata jumlah sks pendidikan dosen per tahun 12 11.83 98.6 

6 E134 Rata-rata jumlah pelatihan yang diikuti dosen per 

tahun 
0 0.85 --- 

7 E136 Rata-rata jumlah pelatihan yang diikuti oleh tenaga 

kependidikan per tahun  
0 1.5 --- 

      Rata-Rata 128.9 

 

Selain indikator utama, Departemen TIN dan PS Magister TIP menetapkan indikator 

kinerja tambahan yang secara spesifik. Data indikator kinerja tambahan yang sahih harus 

diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Indikator tambahan 

ini juga dimaksudkan untuk mengukur progress pencapaian tujuan strategis. Indikator 

kinerja tambahan adalah indikator yang dituangkan dalam SPMI IPB yang memuat indikator 

input, proses, dan output. 

Evaluasi terhadap pencapaian VMT dinilai dengan menggunakan indikator kinerja 

utama dan indikator kinerja tambahan yang ditetapkan oleh IPB dan dievaluasi melalui 

SIMAKER dan SPMI IPB. Strategi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dilakukan 

dengan prinsip perbaikan berkelanjutan dengan menerapkan metode PDCA (atau PPEPP).  
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BAB 3. ISU-ISU STRATEGIS 

 

Isu strategis dapat bersifat eksternal maupun internal. Berikut diuraikan isu-isu strategis 

lingkungan eksternal maupun internal yang mempengaruhi rencana strategis pengembangan 

Departemen Teknologi Industri Pertanian, meluputi persaiangan global yang semakin ketat, 

kebutuhan kompetensi di Abad 21 dan Paradigma baru Pembelajaran, Era Industri 4.0, 

Ketergantungan pada Teknologi Lisensi, Middle Income Trap, dan Bunus Demografi. 

 

3.1. PERSAINGAN GLOBAL 

Di Era Globalisasi (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) dan Era Industri 4.0 ini, Peguruan 

Tinggi dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki dayasaing tinggi di dunia kerja, pencipta 

lapangan kerja (job creator) untuk dirinya dan orang lain, serta mampu mengembangkan diri secara 

mandiri. Perguruan tinggi juga dituntut menghasilkan inovasi dan berkontribusi nyata pada 

peningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Dengan demikian, perguruan tinggi harus mampu 

mengurangi kesejangan (gap) antara lulusan PT dengan kebuhutuhan industri (Stakeholders), dan 

menyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan SDM dan inovasi di 

masa yang akan datang. 

Peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi teknik yang berkualitas dapat mengurangi 

kebutuhan tenaga asing. Sebagaimana diketahui sekarang ini investasi asing sangat digalakkan. 

Ketersediaan lulsan profesional yang memiliki kesetaraan dengan tenaga asing akan meningkatkan 

daya tawar bangsa kita terkait penggunaan tenaga asing dalam kegiatan ekonomi yang dibiayai oleh 

investasi asing tersebut. Implementasi ASEAN Economic Community di 2015 (AEC) akan memberikan 

tantangan bagi industri Indonesia dan tenaga kerja Indonesia.  Tantangan ini harus segera dijawab 

oleh pendidikan tinggi dengan menghasilkan lebih banyak lulusan perguruan tinggi dan profesional 

yang memiliki kesetaraan kualitas tenaga kerja secara global. 

Kecenderungan mobilitas global tenaga kerja ini menuntut kualitas tenaga kerja yang 

kompetitif pada tingkat kompetensi yang diakui secara global.  Jasa keinsinyuran merupakan salah 

satu bidang yang akan menghadapi persaingan yang sangat ketat, sehingga tingkat kompetensi yang 

harus dicapai pun harus mengikuti standar global. Untuk menghadapi tantangan tersebut 

dibutuhkan strategi yang efektif dalam penyiapan tenaga kerja yang tepat. 

Peningkatan mutu dan peningkatan peran lulusan IPB dalam berkontribusi pada 

pembangunan Indonesia yang maju dan mandiri harus dilakukan untuk mengambil peluang 

(opportunities) dan menghadapi tantangan (challenges) perkembangan global yang berubah cepat.  

Salah satu peluang sekaligus tantangan yang ada adalah merangsang pertumbuhan pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah secara 

berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.  
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3.2. KOMPETENSI ABAD 21 DAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN TINGGI 

Kebutuhan kompetensi di dunia kerja terus mengalami perubahan seiring dengan kemajuan 

jaman. Kompetensi Abad 21 mencakup (Kusumastanto, 2018): 

• Ketrampilan Analitik (Analitical skills): Berfikir kritis, penyelesaian masalah, pembuatan 

keputusan, R & D 

• Ketrampilan Interpersonal (Inter personal skills): Komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, 

tanggungjawab 

• Kemampuan merealisasi (The ability of realizing): Inisiatif, mengatur diri sendiri, produktif, 

efisien 

• Pengolahan informasi (Information processing): Literasi informasi, literasi media, masyarakat 

digital, prosedur dan konsep ICT 

• Kemampuan menyesuaikan diri (Ability of Changing/learning): Kreativitas/inovasi, adaptatif, 

terus belajar, fleksibilitas 

Seiring dengan perubahan kebutuhan kompetensi, paradigma pembelajaran juga mengalami 

perubahan. Paradigma baru pembelajaran dicirikan dengan karakteristik sebagai berikut: 

Pembelajaran aktif, berbasis proyek; Pengembangan konsep-konsep matematik dan ilmiah dalam 

konteks aplikasi; Interaksi intensif dengan industry; Penggunaan secara luas teknologi informasi; 

Dosen berperan sebagai fasilitator, mentor dan pelatih, bukan sebagai sumber informasi yang tahu 

segalanya. Tabel 10 menunjukkan paradigma lama dan paradigm baru pembelajaran. 

Era Industri 4.0 juga mendorong perubahan sifat pendidikan, terutama bagi generasi 

melenial. Era ini memunculkan terminolagi baru Pendidikan 4.0 (Education 4.0), yang memiliki sifat 

sebagai berikut. Pendidikan 4.0 tidak harus seperti selama ini, dimana pendidikan dilakukan di ruang 

kelas atau laboratorium dengan jadwal tertentu di jam kerja, tetapi lebih bersifat fleksibel dan dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja (Anywhere, Anytime). Pembelajaran tidak bersifat umum 

untuk semua karakter individu mahasiswa, tetapi lebih bersifat personal yang disesuaikan dengan 

bakat dan minat mahasiswa, sehingga penyampaian kurikulum (curriculum delivery) bersifat fleksibel 

sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok individu mahasiswa. Dosen lebih sebagai 

“sejawat” (peer) dan mentor pembelajaran. Substansi pembelajaran focus pada pertanyaaan 

mengapa dan dimana (Why/Where), bukan lagi pada pertanyaan apa atau bagaimana (What/How), 

dan focus aplikasi praktis. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk modul-modul dan projek-

projek. Pembelajaran “Student Ownership”, yaitu pembelajar (mahasiswa) termotivasi, terlibat dan 

mandiri. Ini berarti mereka dapat memantau kemajuan mereka sendiri dan dapat merefleksikan 

pembelajaran mereka berdasarkan penguasaan konten. Hasil pembelajaran dinilai dengan evaluasi 

(evaluated), bukan diuji (examined). 
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Tabel 10. Paradigma lama dan paradigm baru pembelajaran 

PARADIGMA LAMA: PARADIGMA BARU: 

 Mencari pekerjaan 

 Fokus pada pendidikan 

 Fokus pada input 

 Dana tergantung pada 

pemerintah 

 Tersentralisasi 

 Bersifat “Produksi Masal” 

 Akademik dan Riset 

 Course based 

 Pendidikan di kelas 

 Menciptakan pekrjaan 

 Akademik + Riset + Inovasi + Vokasi + Profesi 

 Fokus pada outcome 

 Tanggungjawab dibagi kepada pemangku 

kepentingan 

 Otonomi 

 Inovasi berbasis teknologi 

 Akademik + Riset + Karakter + Akhlak +Inovasi 

 Berbasis riset untuk penciptaan inovasi 

 Pendidikan lebih fleksibel berbasis ICT 

Sumber: Artana (2018) 

 

3.3. ERA INDUSTRI 4.0 

 

Revolusi Industri Keempat (Fourth Industrial Revolution/4IR) merupakan era industri utama 

keempat sejak Revolusi Industri awal abad ke-18. Ini ditandai dengan perpaduan teknologi yang 

mengaburkan garis batas antara bidang fisik, digital, dan biologis, yang secara kolektif disebut 

sebagai sistem fisik-cyber (cyber-physical systems) (Klaus Schwab, 2016). Revolusi Industri 4.0 

ditandai dengan terobosan teknologi yang muncul di sejumlah bidang, termasuk robotika, 

kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, Industrial Internet of Things 

(IIoT), konsensus desentralisasi, teknologi nirkabel generasi kelima (5G), manufaktur / pencetakan 

3D dan kendaraan otonomi sepenuhnya.  

Era Industri 4.0 merupakan isu sentral rencana pengembangan IPB saat ini (Renstra IPB 

2019-2023). Era Revolusi Industri 4.0 yaitu generasi keempat dari perkembangan perubahan struktur 

sosial masyarakat, era yang bertumpu kepada jaringan internet, diwarnai oleh kecerdasan buatan 

(artificial inteligence), era super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, 

inovasi dan perubahan yang terjadi dengan kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap 

berbagai sendi kehidupan. Ciri Revolusi Industri 4.0 anatar lain adalah munculnya disruptive 

innovation pada segala lini dan sendi kehidupan yang merubah Pola Pendidikan Global. Disruptive 

Innovation telah merubah masyarakat dari Industrial Society menjadi Smart Society; merubah gaya 

hidup dari Time Constraint menjadi Connected dan Timeless; generasi milenial menjadi generasi 

Creative, Connected, Fast, Borderless, dan Collaborative Generation. 

Saat ini IPB tengah mempersiapkan bantalan adaptasi dan mengoreksi ‘mind set’ agar 

mampu bersenyawa dengan ekosistem Revolusi Industri 4.0. Hal ini harus menjadi concern IPB 

karena peserta didik atau mahasiswa IPB adalah berasal dari generasi ini. Perubahan ekosistem 

tatanan masyarakat dan gaya hidup sangat mempengaruhi cara dan pola belajar generasi ini. Institut 
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Pertanian Bogor dengan berbagai keunggulannya saat ini memikirkan secara cermat 

kebijakankebijakan ke depan agar mampu menghasilkan pembelajar unggul dan lincah (powerful 

agile learner) yang mampu mengakomodasi kebutuhan yang relevan dengan perkembangan dan 

ekosistem di era revolusi industri 4.0. Era ini juga membawa tantangan-tantangan pembangunan 

baru yang menuntut kontribusi IPB sebagai salah satu elemen bangsa. Diantara tantangan krusial 

yang dihadapi bangsa Indonesia pada era ini adalah: (a) pemenuhan komitmen SDGs 2030, (b) 

diskonektivitas pembangunan sektor agro dan maritim, (c) kerusakan sumberdaya alam dan 

lingkungan, (d) masih rendahnya kesejahteraan insan agromaritim, (e) belum kokohnya ketahanan 

pangan, (f) produktivitas dan daya saing sektor-sektor agro-maritim yang masih belum berkembang 

sesuai potensi, dan (g) ketimpangan pembangunan antar wilayah. 

Konsep Agro-Maritim 4.0 merupakan kontribusi pemikiran IPB dalam merespon sejumlah 

tantangan krusial tersebut. Agro-Maritim 4.0 menawarkan platform pembangunan yang 

mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat dan laut secara inklusif didukung oleh modal sosial dan 

ekonomi yang kuat serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas bangsa. 

Konsep pembangunan Agro-Maritim 4.0 memandang darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan 

yang melibatkan sistem sosial, ekonomi dan ekologi kompleks sehingga membutuhkan pendekatan 

transdisiplin, terpadu dan partisipatif. Agro-Maritim 4.0 dibangun berlandaskan semangat 

inklusifitas, transparansi, ramah lingkungan, kreativitas, berpikir kritis dan beretika. Tujuan 

pembangunan Agro-Maritim adalah untuk menciptakan keberlanjutan (sustainability), kemakmuran 

(prosperity), keadilan (justice) dan kedaulatan (sovereignity) bangsa Indonesia. 

Isu revolusi industri 4.0 yang berorientasi pada “personalised kepuasan konsumen” secara 

parsial akan diperhatikan dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran di PS TIN dan 

penerapannya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan. Isu kunci terkait dengan desain 

atau pengaturan struktur kurikulum 4.0 mencakup penajaman definisi kompetensi utama (LO) 

lulusan TIN dan penyesuaian pola pikir (mindset) dosen dan mahasiswa kearah ciri/karakter industri 

4.0. Ciri/karakter industri tersebut perlu dimasukan dalam muatan dan penyelenggaran kurikulum 

(curriculum delivery). Pemetaan muatan dan penyelenggaraan kurikulum (sekumpulan matakuliah) 

vs perubahan yang diperlukan menuju kurikulum 4.0 dapat membantu dalam pengembangan dan 

implementasi kurikulum tersebut. Perubahan atau penyesuaian dapat dilakukan pada setiap bagian 

“body of knowledge”, baik matakuliah wajib, matakuliah pilihan maupun kegiatan ko- dan 

ekstrakurikuler mahasiswa.  

Sebagai salah satu bentuk implementasi kurikulum 4.0, pembelajaran mengunakan e-

learning dan distance learning akan dikembangkan di TIN, sebagian dilakukan antar perguruan tinggi 

penyelenggara PS TIP. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan sharing ilmu pengetahuan antar PS 

TIN/TIP, maupun dengan PS di luar TIN/TIP, dan meningkatkan karakteri pendidikan 4.0, yaitu proses 

pembelajaran dapat dilakukan secara flekasible (dapat dilakukan dimanapun, kapan saja, personal, 

modular), dan bersifat MOOC (Massive Online Open Course) sehingga meningkatkan akses 

pendidikan tinggi di bidang agroindustri (industri berbasis hasil pertanian dan 

turunannya/bioresources based industry).  
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3.4. PENINGKATAN KEBUTUHAN LULUSAN PS TEKNIK (INSINYUR) 

 

Jumlah sarjana teknik (insinyur) Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan India, 

Cina dan Korea (Referensi: PII).  Pertambahan insinyur sebanyak 164 insinyur per tahun per 1 juta 

penduduk masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, China dan India. 

Kondisi ini dapat menjadi peluang sekaligus sebagai tantangan bagi IPB. Hal ini dapat dijawab 

dengan pengembangan program profesi insinyur guna menghasilkan insinyur-insinyur handal di 

bidang pertanian dalam arti luas.  Semakin besar jumlah insinyur akan meningkatkan penerapan 

IPTEK di masyarakat industri, yang bermuara pada peningkatan daya saing bangsa Indonesia. 

Pada tingkat global, prosentase lulusan bidang teknik di Indonesia terendah dibandingkan 

negara lain (PII), yaitu 11,6% dibanding dengan negara Jerman, Jepang, Vietnam, Malaysia, dan Iran 

yang masing-masing 16,3%, 17,8%, 19,8%, 24,5% dan 31,2%. Lebih lanjut, pada tingkat nasional 

prosentase lulusan jurusan teknik dan pertanian, lebih rendah dibandingkan dengan prosentase 

lulusan jurusan ekonomi, sosial dan kependidikan. Mengacu pada data tersebut, maka TIN IPB 

memiliki peluang dan tantangan untuk berkontribuasi menghasilkan lebih banyak lulusan sarjana 

teknik dan insinyur professional guna meningkatkan proporsi lulusan sarjana teknik dan insinyur di 

bidang pertanian dalam air luas. Sebagai ilustrasi, untuk menyamai Malaysia, dibutuhkan lulusan 

insinyur dari 11,6% menjadi 24,5%, suatu jumlah yang sangat besar dan upaya yang tidak mudah. 

Hasil kajian Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menunjukkan bahwa kebutuhan insinyur terus 

mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2016-2020 dibutuhkan insinyur rata-rata 90.500 orang 

per tahun, dan meningkat menjadi 129.500 orang per tahun dalam kurun waktu 2021-2025. 

Berdasarkan hasil kajian tersebut, berbagai strategi direkomendasikan untuk memenuhi insinyur, 

yaitu dengan: 1) Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi atau program studi teknik yang ada dalam 

menghasilkan insinyur, 2) Penambahan perguruan tinggi atau program studi teknik, 3) 

Mempromosikan kembali profesi insinyur ke lingkungan pendidikan menengah dan dasar, 4) 

Memberlakukan sistem perangsang (reward system) bagi para insinyur yang bekerja di tempat yang 

kendalanya tinggi, 5) Memperluas dan memperkuat kerjasama dalam bidang penelitian dan 

pengembangan terapan dengan industri sebagai kekuatan nasional, dan membakukan persyaratan 

kesetaraan insinyur asing, dari ASEAN, APEC dan negara-negara lain, dan pengaturannya untuk 

bekerja di Indonesia.  

Secara umum, peningkatan jumlah dan kualitas insinyur masih dibutuhkan di Indonesia 

untuk berbagai kegiatan ekonomi (Gambar 9). Secara khusus, peningkatan kapasitas SDM insinyur di 

sektor pertanian sangat mendesak dibutuhkan, terutama karena sektor ini masih bersifat padat 

karya dengan nilai tambah yang masih rendah.  Peran insinyur menjadi sangat diperlukan untuk 

melakukan inovasi yang berujung pada peningkatan nilai tambah berbagai komoditas pertanian. 

Kebutuhan insinyur di sektor pertanian dinilai penting karena sektor pertanian merupakan sektor 

penghasil PDB terbesar kedua setelah industri manufaktur dan Indonesia sebagai penghasil terbesar 

beberapa komoditas pertanian (no. 6) yaitu Karet (no. 3), Kopi (no. 4), Teh (no.6), Kakao (no. 3), 

beras (no. 3), buah (no. 10), kacang (no.5), kelapa sawit (no.1) di tingkat dunia. 
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Gambar 9. Kebutuhan insiyur berbagai kegiatan ekonomi (Sumber: Kebutuhan Insinyur 22 Kegiatan 

Ekonomi) 

 

Relevansi TIN mendukung IPB mengembangkan program pendidikan profesi insinyur dapat 

ditinjau dengan mendalami latar belakang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang 

Keinsinyuran. UU tersebut menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sangat relevan dengan 

visi dan misi pendidikan sebagai penyedia SDM dan IPTEKS unggul, yaitu bahwa: a) keinsinyuran 

merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) upaya memajukan peradaban dan meningkatkan 

kesejahteraan umat manusia dicapai melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal dan 

profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan 

perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan; c) untuk ketahanan nasional dalam tatanan global, penyelenggaraan 

keinsinyuran memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan riset, percepatan 

penambahan jumlah insinyur yang sejajar dengan negara teknologi maju, peningkatan minat pada 

pendidikan teknik, dan peningkatan mutu insinyur profesional; dan d) Perlunya ada pengaturan yang 

terintegrasi mengenai penyelenggaraan keinsinyuran yang dapat memberikan pelindungan dan 

kepastian hukum untuk insinyur, pengguna keinsinyuran, dan pemanfaat keinsinyuran. Sesuai 
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dengan UU tersebut, keinsinyuran didefinisikan sebagai kegiatan teknik dengan menggunakan 

kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan 

keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.  

Sesuai dengan uraian di atas, selain mendapatkan mandat dari Pemerintah melalui 

Kemenristekdikti, IPB juga memiliki tanggung-jawab secara legal dan formal untuk 

mengimplementasikan amanat UU tersebut melalui misi Tridharma PT khususnya dalam praktik 

keinsinyuran di bidang pertanian dalam arti luas. Dalam konteks ini, IPB selayaknya 

menyelenggarakan Program Profesi Insinyur guna menghasilkan insinyur-insiyur handal di bidang 

pertanian dalam air luas. Profesi insinyur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing 

nasional.  Di bidang pertanian dalam arti luas, kebutuhan insinyur sangat dinantikan untuk 

meningkatan nilai tambah komoditas pertanian tropika, mengembangkan kapasitas pengetahuan 

dan teknologi serta penyediaan solusi yang inovatif di masyarakat. 

IPB sebagai perguruan tinggi yang memfokuskan diri pada dalam penyediaan sumberdaya 

manusia dan ipteks di bidang pertanian dalam air luas sudah seharusnya berperan aktif dalam 

menyediakan insinyur pertanian guna mewujudkan kemandirian bangsa, khususnya kemandirian 

dalam penyediaan pangan dan energi, serta perwujudan keberlanjutan lingkungan. 

 

3.5. KETERGANTUNGAN PADA TEKNOLOGI LISENSI 

 

Sektor pertanian saat ini merupakan penyumbang PDB kedua terbesar setelah industri 

manufaktur, namun padat karya dengan nilai tambah dari pemanfaatan sumberdaya yang masih 

rendah. Peningkatan nilai tambah ini perlu terus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan 

sumberdaya manusia (SDM) dan pemanfaatan IPTEK. Saat ini teknologi yang digunakan pada industri 

manufaktur sebagian besar (sekitar 90%) masih berupa hasil lisensi dari teknologi. Tanpa 

peningkatan kapasitas SDM dalam pengembangan dan penerapan IPTEK, maka Bangsa Indonesia 

akan tetap tergantung pada teknologi asing yang menyebabkan menurunnya kemandirian dan daya 

saing bangsa Indonesia. Pengembangan dan penerapan IPTEK membutuhkan sumberdaya manusia 

yang profesional untuk peningkatan nilai tambah industri pada berbagai sektor. Penyediaan tenaga 

profesional ini merupakan tanggung jawab perguruan tinggi yang menyediakan lulusan dan 

profesional yang diharapkan dapat berkontribusi secara nyata pada pengembangan dan penerapan 

IPTEK untuk peningkatan nilai tambah.  

 

3.6. MIDDLE INCOME TRAP 

 

Indonesia termasuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah, yakni negara 

dengan pendapatan per kapita kurang dari USD13.000.  Strategi efektif untuk keluar dari perangkap 

tersebut adalah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif dengan faktor 

kunci adalah produktivitas sumber daya manusia (SDM). Ini dapat dicapai dengan meningkatkan 

kualitas dan keahlian tenaga kerja serta meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan perguruan 
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tinggi.  Peningkatan jumlah dan kualitas insinyur pertanian dalam arti luas memiliki potensi besar 

dalam mewujudkan tujuan nasional ini, mengingat sebagian besar rakyat Indonesia bertumpu pada 

sektor ini.  

 

3.7. BONUS DEMOGRAFI 

 

Bonus Demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya 

proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukannya Semakin 

kecil ratio angka ketergatungan (dependency ratio) semakin besar proporsi usia produktif, sehingga 

semakin tinggi produktivitas ekonomi. Bonus demografi (demograpfic deviden) Indonesia 

diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2030. Jika kondisi ini tidak dibarengi dengan penyediaan 

lapangan kerja dan kualitas pekerjanya, maka ini dapat menjadi ancaman, karena dapat 

menyebabkan peningkatan pengangguran dan terhambatnya pencapaian kemakmuran. Namun jika 

kondisi ini dikekola secara tepat, maka bonus demografi ini akan membuat Indonesia dapat bergerak 

cepat dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, bonus demografi harus diimbangi dengan 

peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks penyediaan SDM yang berkualitas, peran PPPI IPB 

sangat strategis, terutama dalam penyediaan SDM insinyur profesional yang saat ini dan beberapa 

tahun yang akan datang masih sangat kurang. Dengan peningkatan jumlah insinyur, Indonesia dapat 

memanfaatkan bonus demografi tersebut.  

Selain isu-isu strategis yang uraian di atas, berbagai isu juga telah diidentifikasi melalui 

analisis dinamika lingkungan eksternal, kondisi saat ini, capaian reputasi dan internasionalisasi, 

capaian IPB selama ini, serta penilaian pakar (expert’s judgment). Isu-isu strategis tersebut disajikan 

dielaborasi dan disajikan dalam Renstra IPB 2019-2023, mencakup isu-isu strategis berikut ini. Isu-isu 

strategis ini juga menjadi perhatian penting dalam penyusunan Renstra TIN 2019-2023.  

 Kegiatan penelitian yang berjalan belum optimal 

 Reorientasi kurikulum, program studi, dan agenda riset sebagai upaya penyesuaian terhadap 

perkembangan keilmuan 

 Kebutuhan akan regenerasi dosen 

 Pengembangan sistem apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, khususnya yang berbentuk pendampingan dan pemberdayaan 

 Peningkatan minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa 

 Kebutuhan pengembangan bioenergi, biomaterial, dan pangan sehat 

 

3.8. ISU PANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN 

 

Permasalahan pertanian dalam arti luas yang dihadapi oleh IPB, juga dialami oleh 

Departemen TIN. Permasalahan krisis pangan, energi, ekologi dan kemiskinan sudah menjadi 

masalah global. Di Indonesia dimensi permasalahan tersebut dapat dengan mudah dijumpai di 

daerah pedesaan maupun perkotaan, daerah maju maupun tertinggal, daerah pedalaman maupun 
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pesisir pantai, daerah pertanian maupun perikanan dan lain sebagaimya, dengan karakteristik 

permasalahan dan intensitas yang berbeda. Pada sisi yang lain, fokus perhatian pembangunan saat 

ini adalah tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup upaya-upaya 

penghapusan pengentasan kemiskinan, pencegahan kelaparan, meningkatkan kehidupan sehat dan 

sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan 

terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur,  

berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang 

bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, 

keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. 

Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan kesepakatan sebanyak 193 negara 

pada bulan Agustus 2015, yang meliputi 17 tujuan berikut ini:  

1. Tanpa kemiskinan: Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. 

2. Tanpa kelaparan: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, 

serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan 

3. Kehidupan sehat dan sejahtera: Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan 

untuk semua usia.  

4. Pendidikan berkualitas: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta 

mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang  

5. Kesetaraan gender: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.  

6. Air bersih dan sanitasi layak: Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.  

7. Energi bersih dan terjangkau: Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa 

diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. 

8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.  

9. Industri, inovasi dan infrastruktur: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan 

industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.   

10. Berkurangnya kesenjangan: Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.  

11. Kota dan komunitas berkelanjutan: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan 

berkelanjutan.  

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab: Memastikan pola konsumsi dan produksi 

yang berkelanjutan 

13. Penanganan perubahan iklim: Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim 

dan dampaknya.  

14. Ekosistem laut: Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan 

secara berkelanjutan  

15. Ekosistem daratan: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan 

menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan 

kepunahan keanekaragaman hayati.  

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh: Mendorong masyarakat adil, damai, 

dan inklusif 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelaparan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketahanan_pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nutrisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian_berkelanjutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sehat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesetaraan_gender
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17. Kemitraan untuk mencapai tujuan: Menghidupkan kembali kemitraan global demi 

pembangunan berkelanjutan 

 

Diantara tujuan tersebut, isu permasalahan ekonomi/kemiskinan, krisis pangan, energi, dan 

lingkungan menjadi focus kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus 

sekaligus sebagai jalur konstribusi TIN dalam mencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development goals/SDGs) melalui penerapan teknologi agroindustri.  
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BAB 4. PROGRAM STRATEGIS 2019-2023 

 

4.1. BIDANG PENGEMBANGAN 

 

 Pengelolaan Departemen tidak sekedar mengelola sumberdaya departemen secara efektif 

dan efisien dalam menjalankan misinya, tetapi yang lebih penting adalah mengelola segenap unsur 

organisasi departemen untuk berubah menuju yang lebih baik melalui program dan kegiatan 

pengembangan, sesuai dengan visi terlepas dari tantangan dan kendala yang dihadapi.  Visi 

Departemen TIN adalah menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul dan bertaraf internasional 

dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang teknologi dan manajemen 

agroindustri. Untuk mencapai visi tersebut, Departemen TIN mengemban misi menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam teknik/teknologi dan manajemen 

agroindustri dengan sasaran utama pada: 

 Perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang 

berkualitas, 

 Peningkatan kualitas penelitian dan penguatan keterkaitannya dengan kebutuhan stakeholder 

dan pengembangan IPTEK, 

 Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan transfer teknologi kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. 

Tiga misi yang dikenal dengan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut mengandung dua tuntutan besar 

peranan institusi pendidikan tinggi, yaitu sebagai universitas pengajaran (Teaching University), dan 

universitas riset (Research University). 

 

Program strategis 2019-2033 pengembangan TIN mengambil tema “Memantapkan Institusi 

Pendidikan Tinggi Teknik Agroindustri yang Unggul, Terpercaya, dan Diakui” 

 TIN merupakan salah satu departemen di IPB yang sudah relatif mapan, dan telah mencapai 

banyak prestasi membanggakan.  Prestasi-prestasi tersebut perlu dipertahankan dan bahkan terus 

ditingkatkan.  Meskipun demikian, di era yang semakin terbuka ini, ada tantangan serius yang harus 

dijawab oleh setiap institusi pendidikan tinggi, yaitu tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat dan 

persaingan di tingkat nasional maupun internasional yang semakin ketat.  Stakeholder dan 

masyarakat secara umum semakin menuntut peran nyata pendidikan tinggi dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  Departemen TIN harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan tersebut.  

Oleh karena itu, program pengembangan ini secara umum ditujukan untuk dua sasaran pokok, yaitu 

menyelenggarakan organisasi untuk mempertahankan prestasi (maintaining/sustaining good 

practices) secara efektif dan efisien, dan mengembangkan institusi (improvement) untuk 

meningkatkan peran dan kontribusi nyata dalam kancah lokal, nasional, regional, dan internasional. 
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4.1.1. Sistem Pengelolaan 

 

 Selain mengacu pada prinsip-prinsip sistem manajemen baku berupa perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindakan perbaikan, maka sesuai dengan karakter 

lembaga pendidikan tinggi, pengelolaan Departemen TIN juga diupayakan selalu menjunjung tinggi 

nilai-nilai integritas akademik.  Budaya dan atmosfir akademik terus dibangun sehingga 

memungkinkan adanya kontrol kolegial yang kuat diantara staf pengajar maupun antara staf 

pengajar dan tim manajemen departemen.  Kondisi ini diperlukan guna menjalankan misi dan 

strategi secara sinergis dan terintegrasi untuk mencapai sasaran organisasi.  Pengelolaan 

departemen juga diupayakan memenuhi pilar-pilar penting tata pamong yang kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.  Untuk melaksanakan hal-hal tersebut prosedur-prosedur 

operasional baku akan selalu dikembangkan, diimplementasikan dan dievaluasi efektivitasnya dan 

sarana-sarana sistem informasi manajemen dan teknologi informasi akan dimanfaatkan untuk 

efektivitas dan efisiensi. 

 Pengelola Departemen TIN perlu secara konsisten memastikan agar sumber daya manusia 

yang dihasilkan (sarjana, magister, doktor) memiliki kompetensi dan kapabilitas keilmuan di bidang 

agroindustri, menghasilkan produk riset yang bermanfaat, dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.  Ketiga peran pokok tersebut dilaksanakan secara simultan sebagai usaha untuk 

mengangkat harkat, martabat serta daya saing bangsa.  Departmen TIN senantiasa meningkatkan, 

mempromosikan, dan memanfaatkan keunggulan sumberdaya (excellences) yang dimiliki untuk 

pengembangan agroindustri terutama dari sisi i) menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, 

ketrampilan, motivasi tinggi, dan berakhlak mulia, ii) menghasilkan produk riset dan pengembangan 

dan temuan ilmiah unggul, dan iii) diseminasi dan promosi aplikasi temuan-temuan riset dan inovasi 

kepada masyarakat, sehingga keberadaan Departemen TIN dirasakan oleh masyarakat. 

Sistem jaminan mutu TIN dirancang dan dilakukan sesuai standar IPB, standar nasional, 

bahkan sesuai dengan standar internasional untuk Program Sarjana. Kegiatan pengendalian mutu di 

tingkat program studi TIN dilakukan oleh GKM (Gugus Pengendalian Mutu) yang beranggotakan 

Komisi Pendidikan Program Studi TIN. Kegiatan penjaminan mutu di tingkat fakultas melibatkan GPM 

(Gugus Penjaminan Mutu), sedangkan kegiatan penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi 

dilakukan oleh Kantor Manajemen Mutu (KMM) dan Kantor Audit Akademik (KAI). Berbagai 

mekanisme/prosedur telah dibangun dan diterapkan dalam rangka memperlancar kegiatan belajar 

mahasiswa dan meningkatkan mutu lulusan. Pembentukan dan mekanisme kerja GKM dan GPM 

ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, yanitu SK Dekan Fateta No. 

5170/IT36/PP/2017 tentang Pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM), dan SK Dekan Fateta No. 

5169/IT36/PP/2017 tentang Pembentukan Gugus Penjamiman Mutu (GPM). Dokumen yang 

digunakan sebagai acuan penjaminan mutu yaitu Panduan Program Pendidikan Sarjana, Dokumen 

ISO 9001: 2015, dan Dokumen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). 
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 Program studi telah menyusun pedoman baku yang berisi uraian secara rinci semua tahapan 

dan prosedur yang harus dilalui mahasiswa TIN sejak masuk semester satu hingga lulus sebagai 

sarjana. Sebagai ilustrasi, untuk membantu kelancaran studi, mahasiswa selalu didampingi dosen 

pembimbing konselor/pembimbing akademik. Di tingkat persiapan bersama (PPKU) mahasiswa 

didampingi dosen konselor dan di tingkat selanjutnya mahasiswa mempunyai dosen pembimbing 

akademik. Untuk kelancaran dan kontrol kegiatan belajar mengajar, program studi menerbitkan 

formulir berita acara perkuliahan yang harus diisi oleh dosen dan mahasiswa.  Ketepatan waktu 

pengumpulan nilai ujian mahasiswa juga menjadi perhatian program studi.  Nilai harus dikumpulkan 

tepat waktu dan bagi dosen yang telat memasukkan nilai, nilai tidak dipertimbangkan dalam 

penentuan nilai akhir mahasiswa sebagai hukuman “sosial”. 

 Gambar 10 menunjukkan mekanisme monitoring dan evaluasi guna penjaminan mutu dan 

perbaikan berkelanjutan (continous improvement) program sarjana. Proses tersebut melibatkan 

Komisi Penasehat Ekasternal (KPE) Departemen TIN. Selain pejaminan mutu internal, penjaminan 

mutu TIN selama ini juga dilakukan oleh pihak eksternal, dalam konteks ini adalah BAN-PT melalui 

mekanisme akreditasi, ABET, ISO 9001: 2015, dan ISO/IEC 17025: 2017. Akreditasi BAN-PT Program 

Studi Teknologi Industri Pertanian ini adalah A (Sangat Baik), baik untuk Program S1, S2 maupun S3. 

 

Gambar 10. Skema perbaikan berkelanjutan proses pendidikan PS TIN 
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4.1.2. Pengembangan Pendidikan 

  

 Pada Abad 21 ini telah terjadi perubahan yang sangat cepat pada berbagai aspek kehidupan 

yang ditandai dengan globalisasi dimana persaingan antar negara semakin ketat, umur teknologi 

semakin singkat, serta tuntutan terhadap kreativitas dan inovasi semakin tinggi.  Dalam era seperti 

ini setiap orang dan bangsa dituntut untuk mempertajam keunggulannya secara inovatif dan 

proaktif.  Hal ini menuntut perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan 

daya saing bangsa. Melihat tantangan dan peluang yang ada, TIN perlu mengevaluasi strategi 

pengembangan dan peningkatan kualitas dan daya saing pendidikannya.  Sistem pendidikan 

berorientasi technopreneurship merupakan salah satu opsi pendekatan untuk mencapai harapan 

tersebut.  Pendekatan ini memerlukan pengarahan dan penguatan terhadap beberapa aspek sistem 

pendidikan yang selama ini lebih menitikberatkan pada preservasi pengetahuan menjadi lebih 

berorientasi kepada kebutuhan stakeholder.  Dengan demikian ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang diajarkan dan dikembangkan lebih bersifat inovatif, kreatif, kompetitif dan aplikatif. 

 Dalam persaingan kerja yang sangat ketat, orientasi sistem technopreneurship di atas 

diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing yang lebih tinggi di dunia kerja, 

mampu mengembangkan dan memanfaatkan sendiri peluang bisnis agroindustri berbasis ilmu dan 

teknologi yang dipelajari, bahkan mampu bertindak sebagai pencipta lapangan kerja baru (job 

creator).  

 Sistem pendidikan TIN juga selalu updated dengan kebijakan Pemerintah yang baru, 

misalnya terhadap  Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  KKNI dijadikan sebagai perwujudan mutu dan jati diri Bangsa 

Indonesia.  Oleh karena itu TIN berupaya menyesuaikan formulasi kompetensi lulusan (learning 

outcome) dan menyusun strategi penyelenggaraan pendidikannya, baik untuk sarjana (S1) maupun 

pascasarjana (S2/S3). TIN juga perlu mewujudkan visi menjadi insitusi pendidikan yang unggul secara 

internasional melalui pengembangan program-program kerjasama pendidikan dan penelitian 

internasional, misalnya program double degree, kelas internasional, dan international joint research. 

 Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 11/2014 tentang Keinsinyuran, IPB merupakan satu 

dari 40 perguruan tinggi yang diberi mandat oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

untuk menyelenggarakan Program Studi Profesi Insinyur (PS PPI). Dengan adanya sumberdaya 

manusia yang tersertifikasi sebagai Insinyur Profesional Utama/IPU dan Insinyur Profesional 

Madya/IPM), TIN perlu proaktif membantu IPB dalam menginisiasi pendirian program profesi 

insinyur tersebut. Program tersebut dapat menjadi wadah bagi lulusan (alumni) program sarjana 

yang tertarik berprofesi di bidang keinsinyuran sebagai insinyur profesional. Selain itu, profesi 

sebagai insinyur pertanian ini dapat menjadi daya tarik tambahan bagi lulusan sekolah menengah 

untuk memilih pendidikan tinggi di IPB. 

 Kegiatan ko- dan ekstra kurikuler berperan sangat penting dalam mencetak sarjana kreatif.  

Kompetensi lulusan tidak sepenuhnya dapat diajarkan secara formal.  Oleh karena itu, untuk 

menciptakan suasana akademik yang baik, selain program akademik formal, mahasiswa TIN perlu 
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diberi layanan dan fasilitas tambahan program ko- dan ekstra kurikuler, antara lain intensifikasi 

bimbingan dan konseling (untuk memotivasi belajar, kerjasama tim, dan membantu masalah non 

akademik), pembentukan kelompok diskusi tematik, dukungan berbagai kegiatan kemahasiswaan 

dan berbagai kegiatan yang didesain untuk mendukung program pendidikan.  Kegiatan 

kemahasiswaan perlu diarahkan untuk mengembangkan budaya kompetitif, kreatif, inovatif, disiplin, 

menghargai waktu, dan kerjasama tim yang sangat diperlukan, serta kegiatan yang terkait dengan 

peningkatan skill, termasuk menyusun dan melaksanakan penelitian, menulis paper ilmiah, 

menyusun rencana bisnis (business plan), pengembangan produk, start-up bisnis, implementasi dan 

pengembangan bisnis yang memanfaatkan teknologi.  

 

 

Sesuai dengan kebijakan IPB, TIN juga mengarahkan sifat pendidikan menyesuaikan dengan 

perkembangan jaman, yaitu pendidikan untuk generasi milenial (Education for Millenial Generation), 

melalui: 

 

a. Pengembangan Metode Penyelenggaraan pendidikan 

Penyelarasan proses pembelajaran melalui pendekatan sistem “blended learning” dan 

MOOCs (Massive Open Online Courses), ODL (Online Distance Learning, yang pelaksanaan 

pembelajarannya mengacu pada Sistem Pembelajaran Daring;  Pemantapan life based learning 

dalam menghasilkan lulusan unggul, lincah dan adaptif terhadap perubahan;  Pemutahiran 

kecakapan dan keterampilan dosen dalam proses pembelajaran virtual yang meliputi penyiapan 

bahan ajar virtual/e-learning bukan sekedar CBI (Computer-based Instruction), dan pengembangan 

rancangan asesmen hasil pembelajaran dalam perspektif ketercapaian outcome pembelajaran; 

Pengembangan dan penguatan implementasi kelas internasional, double degree, credit transfer, dan 

exchange dengan meningkatkan kualitas serta kekuatan konektifitas dan kolaborasi dengan mitra 

strategis baik pada level Nasional maupun Internasional; Penguatan Outcome based education 

dengan mengintensifkan research-based teaching dan student-centered learning, serta 

meningkatkan integrase kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengen kegiatan 

pendidikan dalam rangka menginkatkan kontribusi TIN dalam pengembangan SDM agroindustri dan 

pemecahan masalah di masyarakat. 

 

b. Penguatan Kurikulum 

Penguatan Kurikulum keteknikan dengan sistem OBE (Outcome Based Education) dengan 

penguatan integrasi hard skills dan soft skills dan berorientasi kepada pendidikan 4.0. 

 

c. Penguatan Pendidikan Technopreneurship dan Pendidikan Karakter 
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Penyiapan profesi-profesi baru yang menjadi peluang terbuka di era Revolusi Industri 4.0 

akibat dari disruptif pekerjaan di era ini; Penguatan pendidikan technopreneurship dan bisnis secara 

berkelanjutan melalui pengembangan dan pemutakhiran “laboratorium hidup” 

 

d. Peningkatan Kualitas Intake:  

Intensifikasi promosi, dan peningkatan kualitas intake mahasiswa baru melalui intensifikasi promosi.  

 

 Akreditasi Program Studi secara internasional oleh ABET (Accreditation Board for 

Engineering and Technology) dari Amerika Serikat telah dipilih sebagai sarana untuk benchmarking 

kualitas sistem pendidikan di TIN sejak 2012.  Sebagai suatu kerangka kerja (framework) untuk 

memastikan bahwa siklus perbaikan pendidikan berkelanjutan mulai dari input, proses, output dan 

outcome dapat berjalan dengan baik, akreditasi internasional tersebut menuntut implementasi 

sistem secara konsisten.  Hanya dengan cara inilah pengakuan internasional ini akan bermanfaat 

secara eksternal, misalnya terhadap daya tarik mahasiswa, dukungan institusi dan pemerintah, dan 

yang lebih penting adalah bermanfaat secara internal, yaitu memastikan lulusan yang berkualitas 

dan kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat secara umum. Sejalan dengan 

perubahan orientasi program pendidikan TIN yang memperkuat muatan keteknikan (engineering) 

serta kebijakan pemerintah terkait nomenklatur program studi, maka akreditasi internasional 

program studi TIN selanjutnya akan mengacu pada Indonesia Accreditation Board for Engineering 

Education/IABEE. 

 

4.1.3. Pengembangan IPTEK 

 

 Sebagai lembaga pendidikan tinggi, TIN perlu menciptakan dan meningkatkan iklim yang 

kondusif bagi kesinambungan dan integrasi peran pengajaran dan penelitian dalam kontek yang 

lebih luas dan jangka panjang.  Tidak seperti penelitian di lembaga penelitian, penelitian di 

perguruan tinggi perlu difokuskan pada pengembangan ilmu pengetahuan, memecahkan persoalan 

nyata, dan menyiapkan ilmuwan atau peneliti masa depan.  Dalam upaya mewujudkan perguruan 

tinggi berbasis riset (research based university), program pengajaran dan penelitian harus terkait 

secara erat, keduanya harus berhubungan secara harmonis yang satu mendukung yang lainnya, 

sehingga dosen dan mahasiswa lebih “akrab” dengan penelitian yang relevan dan mutakhir. 

 Program penelitian perlu dimodifikasi guna menciptakan kondisi yang lebih baik bagi proses 

pembelajaran dan berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang nyata.  Bukan hanya 

program penelitian dosen, penelitian mahasiswa (baik mahasiswa S1, S2 maupun S3) dapat 

dioptimumkan untuk meningkatkan efektivitas proses pendidikan sekaligus program pengabdian 

masyarakat.  Sebagai ilustrasi, penelitian mahasiswa TIN menghasilkan sekitar 110-120 skripsi per 

tahun, sehingga sampai saat ini terdapat hampir 3500 buah skripsi.  Untuk menyelesaikan skripsi 

tersebut, dibutuhkan biaya dan waktu mahasiswa dan dosen pembimbing yang cukup besar, bahkan 
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menjadi penyebab utama lamanya masa studi mahasiswa.  Namun, skripsi tersebut banyak yang 

tidak dapat diterapkan sehingga kurang memberikan manfaat bagi mahasiswa, insitusi, maupun 

masyarakat (industri, pemerintah pusat/daerah).  Hal yang yang serupa juga terjadi pada penelitian 

mahasiswa program magister (S2), dan program doktor (S3).  Perbaikan desain program penelitian 

perlu dilakukan untuk mengoptimumkaan proses, luaran dan dampaknya, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas program pendidikan dan pengabdian pada masyarakat, mewujudkan 

perguruan tinggi berbasis riset, dan berkonstribusi pada pembangunan ekonomi dan penguatan 

daya saing bangsa. 

 Pengembangan IPTEK oleh TIN perlu difokuskan untuk menangani isu strategis terkait 

dengan kedaulatan dan ketahanan pangan, energi dan lingkungan melalui pengembangan ilmu, 

teknik dan teknologi oleh bagian (laboratorium) di lingkungan TIN sesuai mandatnya, yaitu: 

1) Pengembangan ilmu teknik dan sistem industri dan aplikasinya dalam memperbaiki efektivitas, 

efisiensi, produktivitas dan jejaring agroindustri, mencakup i) teknik industri dengan fokus sistem 

produksi dan manajemen, dan ii) ilmu dan teknik sistem yang mencakup soft-system dan hard-

system, pemodelan dan simulasi sistem, knowledge engineering, dan sistem bisnis cerdas. 

2) Pengembangan ilmu, teknik dan teknologi proses pada agroindustri, mencakup perancangan 

proses, optimasi proses, ganda skala (scale up), pengembangan produk dan pengembangan 

bahan baru. 

3) Pengembangan dan aplikasi bioteknologi dan rekayasa bioproses untuk agroindustri, mencakup 

identifikasi dan pemanfaatan mikroba dan enzim untuk industri; produksi dan pengembangan 

produk, proses, dan jasa bioteknologi untuk industri; optimasi dan ganda skala (scale up) 

bioproses dan bioindustri. 

4) Pengembangan ilmu, teknik dan teknologi yang menyangkut mutu bahan, proses dan produk 

agroindustri, mencakup karakterisasi bahan dan produk, pengendalian mutu bahan, proses dan 

produk, pengembangan parameter dan standar mutu, dan pengembangan teknik 

pengujian/analisis mutu. 

5) Pengembangan ilmu dan teknik pengemasan, penyimpanan dan  penggudangan, serta sistem 

transportasi komoditas pertanian dan produk agroindustri, mencakup bahan kemasan, alat dan 

proses pengemasan, teknik penyimpanan dan penggudangan, ekonomi pengemasan, dan sistem 

transportasi. 

6) Pengembangan ilmu, teknik dan manajemen lingkungan dan penerapannya dalam 

pengembangan agroindustri yang ramah lingkungan (green technology, green products, dan 

green services), mencakup pengembangan dan aplikasi teknologi pengendalian pencemaran 

(input and output pollution control) pada sistem agroindustri, perencanaan lingkungan 

agroindustri, pengembangan dan aplikasi teknik minimisasi limbah, produksi bersih, eko-

efisiensi, pengembangan teknologi penanganan limbah industri (limbah cair, gas, padat dan B3), 

bioremediasi, pengembangan sistem manajemen lingkungan, pengembangan teknologi 

penyediaan air bersih/air minum. 
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7) Pengembangan ilmu, teknik dan teknologi yang menyangkut bisnis industri dan aplikasi industri 

dalam ranah agroindustri, mencakup eksplorasi potensi agroindustri, penapisan dan penilaian 

teknologi dan teknik aplikasi agroindustri, kapitalisasi potensi pertanian bagi agroindustri, kajian 

perancangan paket teknologi dan scale up, perencanaan dan evaluasi proyek dan bisnis 

agroindustri, analisis dan jaringan investasi, analisis dan riset bisnis, technopreneurship, dan 

pemasaran. 

 Selain sumber dana dari pemerintah, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan 

desain program penelitian adalah kolaborasi dengan dunia industri/bisnis dan kerjasama 

internasional.  Dalam konteks penelitian kerjasama dengan industri, tantangan ke depan adalah 

membuat kondisi yang kondusif, yaitu: i) adanya potensi hasil penelitian yang berkontribusi nyata 

dalam pengembangan industri, ii) komunikasi dan sinergi dalam perencanaan penelitian dengan 

industri, dan iii) kesediaan industri untuk bekerjasama dengan TIN dalam mengembangkan 

kemitraan jangka panjang dengan mekanisme pendanaan dan pemanfaatan hasil penelitian secara 

adil dan saling menguntungkan. 

Pengembanagn penelitian TIN juga menyesuaikan dengan kebijakan IPB, yaitu penguatan 

penelitian menuju universitas tekno-sosiopreneurial (Research Excellence Toward Techno-

Socioentrepreneurial 

University), yaitu: 

a. Pengembangan Penyelenggaraan Penelitian: Pemanfaatan skema-skema insentif penelitian, 

mobilitas, publikasi internasional; Penguatan sinergi dan kerjasama dengan lembaga 

penelitian, pemerintah dan swasta level nasional dan internasional 

b. Penguatan Pengembangan Keilmuan: Penajaman payung dan peta jalan riset dengan basis 

keilmuan terintegrasi dan multi-/transdisiplin; Pengembangan riset berkarakter 4.0  

c. Pendayagunaan Riset: Peningkatan daya guna riset untuk pengayaan akademik, 

pengembangan masyarakat (commodituy development), dan scaling up inovasi-inovasi riset. 

 

4.1.4. Program Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 Selain menyelenggarakan pendidikan dan penelitian, TIN juga diupayakan berperan lebih 

aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (industri) dan berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing bangsa melalui pengembangan 

agroindustri.  Program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui pemanfaatan keunggulan 

sumberdaya TIN, seperti SDM (expertise, experiences), hasil penelitian, data/informasi, dan kekuatan 

network. 

 TIN perlu mendorong dan menfasilitasi staf pengajar untuk berperan aktif dalam 

pengembangan profesi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan cara demikian, 

kontribusi TIN dapat semakin nyata di masyarakat profesi, disamping dosen dapat mengumpulkan 

dan mengaktualkan pengalaman dari dunia profesi yang sangat penting memperkaya khasanah 
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materi pengajaran, serta memperluas dan memperkuat jejaring kerjasama untuk mengembangkan 

dan mengimplementasikan misi Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, TIN perlu bekerjasama 

secara lebih erat dengan asosiasi profesi, misalnya Asosiasi Agroindustri Indonesia (Agrin), atau 

Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Kerjasama dengan asosiasi profesi dapat dalam bentuk desain dan 

penyelenggaraan Program Studi Profesi Insinyur (PPI) di IPB.  

Sejalan dengan kebijakan IPB di bidang pengabdian kepada masyarakat, TIN akan 

mengembangkan berbagai program dan kegiatan strategis di bidang pengabdian kepada masyarakat 

dengan tema peningkatan pelayanan dan peran TIN dalam pengembangan masyarakat agroindustry 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa, misalnya melalui KKN 

Tematik dan Summer course.  

 

4.1.5. Pengembangan Program Pendukung 

 Untuk mendukung pelaksanaan program pokok di bidang akademik dan kemahasiswaan, 

bidang penelitian, dan bidang pengabdian pada masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, 

program pendukung berikut akan diprioritaskan: 

 Pengembangan basis data yang kuat untuk keperluan penjaminan mutu (QA) / pengendalian 

mutu (QC), audit internal, audit eksternal (re-akreditasi), serta program pengembangan dan 

perbaikan berkelanjutan 

 Implementasi secara efektif dan pemeliharaan sistem manajemen mutu pendidikan (ISO 

9001:2015, IWA 2:2007) untuk pengelolaan proses dan data akademik; ISO 17025: 2017 untuk 

pengelolaan laboratorium pengujian, dan ISO 31000: 2018 untuk manajemen risiko di 

pendidikan tinggi 

 Peningkatan pemanfaatan dan promosi keunggulan, peningkatan pencitraan (promosi) TIN 

dalam pengembangan agroindustri nasional dan internasional 

 Pengembangan kemampuan SDM tingkat menengah (supporting staff) berkualifikasi sarjana 

untuk menjamin kelancaran (cepat, tepat, dan efisien) pelaksanaan operasional program.  

Evaluasi diri menunjukkan bahwa tiga kekuatan utama Departemen TIN dalam konteks 

pengabdian kepada masyarakat adalah 1) Reputasi kelembagaan tinggi di tingkat nasional dan 

internasional, serta Jejaring kerjasama yang luas dan beragam dengan berbagai lembaga untuk 

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, 2) Jumlah dan kualitas hasil penelitian terapan yang 

potensial bermanfaat bagi masyarakat, dan 3) Kualifikasi dan pengalaman SDM yang memadai untuk 

membantu memberdayakan masyarakat melalui inovasi teknologi. Namun, kelamahan dalam 

konteks PPM mencakup 1) sumberdaya (fasilitasi dan pendanaan) terbatas untuk berkonstribusi 

secara ekstensif pada pemecahan masalah masyarakat melalui kegiatan PPM, 2) Jumlah hasil 

penelitian terapan yang telah teruji kelayakannya pada skala teknis masih terbatas, dan 3) Insentif 

pada kegiatan PPM relatif lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan pendidikan dan penelitian, 

dan distribusi kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum merata pada setiap dosen. 
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 Terdapat tiga ancaman terpenting terhadap kegiatan PPM, yaitu 1) Lembaga dengan 

kompetensi sejenis (competitor) semakin bekembang baik secara kuantitas maupun kualitas, 2) 

Tingkat persaingan dalam memperoleh mitra strategis semakin kuat, dan 3) Ketersediaan paket 

teknologi yang lebih kompetitif, dan kecenderungan masyarakat industri menggunakan hasil 

penelitian & teknologi dari luar negeri. Namun terdapat sederetan peluang untuk meningkatkan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tiga peluang penting bagi Departemen TIN untuk 

meningkatkan kegiatan PPM adalah 1) Banyak permasyarah di masyarakat relevan dengan kopetensi 

TIN, misalnya tujuan pembangunan berkelanjutan, 2) Banyak sumber pendanaan pengabdian 

kepada masyarakat dari berbagai lembaga nasional dan internasional, dan 3) Banyak tawaran dari 

lembaga mitra untuk memanfaatkan hasil penelitian inovatif TIN untuk memecahkan masalah di 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan (strength/S), kelemahan (weakness/W), kesempatan 

(opportunity/O), dan ancaman (threat/T) tersebut di atas, diformulasikan empat strategi /program 

pengembangan PPM Departemen TIN sebagai berikut: 

 Mengintensifkan dan memanfaatan hasil penelitian, kepakaran, pengalaman, kapasitas, 

reputasi kelembagaan dosen untuk memecahkan di masyarakat melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan jejaring nasional dan internasional. 

Strategi ini disusun dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan berbagai 

peluang. 

 Pengembangan kapasitas, menyusun dan mengimplementasi roadmap PPM melalui 

kerjasama dengan industri, lembaga pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota). 

Strategi ini disusun dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menutupi 

kelemahan-kelemahan yang masih ada, sekaligus mengatasi atau memperbaiki kelemahan-

kelemahan yang ada. 

 Intensifikasi promosi teknologi yang telah dikembangkan melalui bangsal percontohan, 

display, maupun promosi melalui media elektronik model-model sistem, produk, dan proses 

agroindustri. Strategi ini disusun dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghadapi 

ancaman (strategi kompetitif). 

 Pengembangan kerjasama PPM nasional dan internasional. Strategi ini disusun dengan 

prinsip defensif, dengan meningkatkan kolaborasi dengan competitor. 

 

4.2. STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 

 Berdasarkan evaluasi diri menggunakan metode SWOT, strategi pengembangan 

prioritas pertama yang dapat dipilih adalah strategi diversif dengan memaksimalkan 

kekuatan yang dimiliki untuk menekan komponen-komponen yang menjadi ancaman 

Departemen TIN dan PS Magister TIP. Komponen kekuatan (S) memiliki nilai bobot yang 

sama dengan bobot komponen kelamahan (W). Akan tetapi, proporsi bobot komponen 

ancaman (T) lebih tinggi dibandingkan komponen peluang (O). Berdasarkan hasil pemetaan 

tersebut, maka strategi yang dipilih menekankan pada kekuatan untuk menekan ancaman 

yang mungkin muncul. Komponen kekuatan dengan bobot penilaian tertinggi dapat 
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dimaksimalkan terkait dengan kompetensi lulusan yang banyak diserap sebagai peneliti, 

dosen dan hasil penelitiannya relevan dengan perkembangan agroindustri. Selain itu, 

adanya beberapa kegiatan PkM yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Ancaman yang harus dihadapi oleh Departemen TIN yaitu adanya kompetisi dengan lulusan 

dari universitas lain dalam bidang yang sama. Kompetensi lulusan harus dipertahankan dan 

ditingkatkan agar tetap mampu bersaing dengan lulusan institusi lain. Adanya kegiatan 

promosi yang intensif dari PS sejenis dari dalam maupun luar negeri dapat menjadi salah 

satu ancaman yang harus diperhatikan dengan serius dengan terus melakukan  promosi 

program studi.  

Departemen TIN telah melakukan analisis SWOT secara mendalam dan 

komprehensif, dan memenuhi aspek-aspek: 1) identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, 

kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi Departemen TIN, 

2) mengkaitkan hasil analisis tersebut dengan capaian kinerja (Simaker dan SPPMI), 3) 

merumuskan strategi pengembangan, dan 4) merumuskan program-program 

pengembangan. Dua sasaran pokok program pengembangan tersebut pada dasarnya adalah 

untuk 1) mempertahankan dan meningkatkan prestasi secara efektif, efisien dan 

berkesinambungan, dan 2) mengembangkan institusi (improvement) guna meningkatkan 

peran dan kontribusi nyata di bidang agroindustri (bioresource based industry). Tujuan 

utama program penngembangan tersebut pada dasarnya adalah peningkatan prestasi, 

kontribusi, dan reputasi guna meningkatkan keberlanjutan Departemen TIN. Gambar 11 

menunjukkan skema pencapaian tujuan Departemen TIN. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan input dan proses berupa input SDM (Dosen dan Tendik), Fasilitas pengajaran dan 

praktikum/penelitian, Sistem (SN Dikti, ABET, IABEE, ISO/IEC 17025: 2017, ISO 9001: 2015, 

ISO 31000:2018), Jejaring (Int’l dan nasional Networking), dan dukungan finansial (DIPA, 

DM, Kerjasama). 

Departemen TIN telah menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan 

hasil analisis SWOT yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas, 2) 

kebutuhan Departemen TIN dan Pogram Magister TIP di masa depan, 3) rencana strategis 

yang berlaku (Renstra IPB 2019-2023), 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan 

eksternal, serta 5) program dapat yang menjamin keberlanjutan. 

Dari Analisis SWOT yang telah dilakukan telah diformulasikan empat strategi, yaitu Strategi 1 

(S-T) Melakukan Diversifikasi (Interseksi faktor Kekuatan dan Ancaman), Strategi 2 (W-T),  

Pendekatan Defensif (Interseksi faktor Kelemahan dan Ancaman), Strategi 2 (W-T),  Strategi 

3 (S-O) Strategi Pertumbuhan (Interseksi antara faktor Kekuatan dan Kesempatan), dan 

Strategi 4 (W-O), Stabilitas Pelaksanaan Program (Interseksi faktor Kelemahan dan Peluang). 

Selanjutnya, dari strategi-strategi yang telah dirumuskan tersebut, kemudian diturunkan 

program-program pengembangan dan program untuk menjamin keberlanjutan Departemen 



 

Renstra TIN 2019-2023                                                                                                                                       66 

TIN. Gambar 12 menunjukkan skema proses peningkatan mutu berkelanjutan dalam rangka 

pencapaian tujuan. 

 

 

Gambar 11. Skema pencapaian tujuan Departemen TIN  

 

Gambar 12. Skema proses peningkatan mutu berkelanjutan 
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Pelaksanaan program tergantung pada progres pencapaiannya, namun secara umum 

kebijakan dan strategi, program pengembangan, serta jadwal pelaksanaanya dapat 

digolongkan menjadi tiga, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.   

Prioritas strategi dan pelaksanaan program digolongkan menjadi tiga, yaitu prioritas 

(intensitas) sangat tinggi, tinggi, dan sedang. Pengklasifikasian ini didasarkan atas hasil 

evaluasi diri dengan memperhatikan masukan (umpan) balik dari stakeholder internal 

(dosen, tendik, dan mahasiswa) maupun eksternal (KPE, masukan alumni dan pengguna).   

 

  



 

Renstra TIN 2019-2023                                                                                                                                       68 

BAB 5. PENUTUP  

 

Departemen TIN memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator kinerja utama 

dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Merujuk kepada 

siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Perbaikan yang Berkelanjutan (PPEPP), 

indikator kinerja utama yang digunakan sesuai dengan sasaran yang diwujudkan melalui strategi dan 

program.  Indikator kinerja utama Departemen TIN dinyatakan dalam bentuk balance score card 

yang mencakup empat perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (stakeholder), keunggulan 

akademik dan penelitian (research and academic excellence), proses bisnis internal (internal business 

process), dan pengembangan kapasitas (capacity building).  

Evaluasi terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan dinilai dengan menggunakan indikator 

kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang ditetapkan oleh IPB dan dievaluasi melalui 

SIMAKER dan SPMI IPB. Strategi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dilakukan dengan 

prinsip perbaikan berkelanjutan dengan menerapkan metode PDCA (atau PPEPP).  

Implementasi strategi dan program pengembangan berkelanjutan perlu terus dikembangkan 

melalui kerjasama yang sinergis oleh semua pihak (manajemen, staf pengajar, pegawai, mahasiswa, 

dan pemangku kepentingan lainnya) dalam suasana kerjasama yang kondusif sehingga dapat 

tercapai efisiensi dan produktivitas yang tinggi.  Pendekatan TEAM (Together Everybody Achieve 

More) perlu terus diterapkan dan perubahan paradigma “trusted by figure” menjadi “trusted by 

better system”, sehingga institusi tergantung hanya pada perorangan. 
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