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Kata Pengantar 

 

Program riset strategis Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN), Fakultas 

Teknologi Pertanian IPB ini disusun dengan tujuan untuk: (i) memandu arah penelitian 

dosen dan mahasiswa TIN, (ii) memanfaatkan jaringan TIN dalam 

mengimplementasikan program penelitian strategis yang telah dikembangkan, (iii) 

meningkatkan kolaborasi dalam ilmu dan teknologi yang menjadi kepentingan bersama 

antara TIN dan mitra, dan (iv) menghasilkan penelitian berkualitas yang berfokus pada 

penyelesaian masalah nasional.  

Panduan ini disusun sebagai panduan dosen dan mahasiswa dalam 

merencanakan dan melaksanaan penelitian. Dengan berpedoman pada panduan ini, 

diharapkan penggunaan sumberdaya dalam pencapaian tujuan pendidikan 

Departemen Teknologi Industri Pertanian lebih terarah, efeftif, dan efisien. Panduan ini 

juga dimaksudkan untuk landasan dalam berkolaborasi dengan mitra nasional dan 

internasional. Meskipun demikian, panduan ini tidak bersifat kaku dan statis. 

Modifikasi-modifikasi dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

IPTEKS, serta ketersediaan sumberdaya. 

Rencana Strategis Riset disusun untuk berlaku selama 5 tahun, yaitu tahun 

2019 – 2023, dan akan direvisi sesuai dengen perkembangan IPTEKS dan kebijakan IPB 

dan Nasional. 

Tidak ada gading yang tak retak. Demikian juga, Renstra Riset Strategis TIN ini 

masih mengandung kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat diharapkan. 

 

Bogor,  Juli 2019 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Ir. Suprihatin 

Ketua Departemen 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan pusat mega biodiversitas dunia. Iklim tropis Indonesia 

memungkikan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis tanaman, hewan ternak dan 

mikroba tropis yang khas dan bernilai ekonomi tinggi.  Agroindustri dapat menjadi 

sarana untuk menyempurnakan peranan sektor pertanian, sebagai wahana proses 

pembentukan nilai tambah, dan penghubung kegiatan poduksi dan pemasaran produk 

pertanian. Ini berarti bahwa agroindustri dapat memadukan aspek hulu dan hilir dalam 

sistem agribisnis secara berkesinambungan.  

Potensi pengembangan teknologi agroindustri untuk meningkatkan nilai 

tambah hasil pertanian masih sangat besar. Teknologi agroindustri tersebut meliputi 

teknologi bahan baru (biomaterial, bioproduk), energi baru / terbarukan, dan teknologi 

pemanfaatan / pengolahan hasil samping dan limbah pertanian. Komoditas dan 

biomassa pertanian yang ketersediaannya sangat melimpah di Indonesia dapat 

ditransformasi menjadi produk-produk industri, baik produk pangan, non-pangan, 

maupun energi terbarukan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan. 

Puluhan produk turunan dari hasil pertanian telah diteliti secara mendalam, dan dinilai 

sebagai produk yang prospektif secara komersial, seperti bioenergi, furfural, 

butadiena, etil laktat, alkohol lemak, gliserin, asam laktat, dan produk oleokimia dan 

sukrokimia lainya. Pengembangan produk-produk berbasis hasil dan biomassa 

pertanian selain meningkatkan nilai tambah, juga dapat mensubstitusi bahan kimia 

sejenis yang diturunkan dari bahan petroleum, sehingga mengurangi ketergantungan 

pada minyak bumi yang cepat atau lambat akan habis terkuras. Jika cadangan minyak 

bumi habis, maka tumpuhan harapan hanya pada sumberdaya hayati (pertanian dalam 

arti luas). 

TIN IPB dapat berperan penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam 

meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian 

(nilai ekonomi, maupun manfaat sosial dan lingkungan), meningkatkan devisa negara, 

menyerap tenaga kerja lokal, membentuk sumber dana pembangunan daerah, 

meningkatkan permintaan terhadap produk “on-farm”, sehingga meningkatkan 

pendapatan sektor hulu (pendapatan petani, peternak, nelayan), dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan (mengurangi laju urbanisasi). Untuk itu, TIN terus 
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berusaha untuk berkontribusi langsung sebagai penggerak perubahan yang positif 

dalam sektor agroindustri. Lulusan TIN diharapkan mampu 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.  

Kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang sangat sentral 

dari sistem pendidikan, dan merupakan tahapan awal kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, serta implementasi sistem pendidikan berorientasi pada 

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, 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). 

1.2. Tujuan 

Pengembangan program riset strategis TIN bertujuan untuk: (i) memandu arah 

penelitian dosen dan mahasiswa TIN, (ii) memanfaatkan jaringan TIN dalam 

mengimplementasikan program penelitian strategis yang telah dikembangkan, (iii) 

meningkatkan kolaborasi dalam ilmu dan teknologi yang menjadi kepentingan bersama 

antara TIN dan mitra, dan (iv) menghasilkan penelitian berkualitas yang berfokus pada 

penyelesaian masalah nasional. Kolaborasi nasional dan internasional baru akan 

dibangun dan kolarorasi yang telah ada akan terus ditingkatkan untuk mencakup 

kegiatan yang lebih mendalam, komprehensif, dan beragam untuk merealisasi 

program penelitian strategis yang telah dikembangkan.  
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2. KONDISI SAAT INI DAN TANTANGAN DI MASA DEPAN 

2.1. Sumberdaya Penelitian 

a. Sumberdaya Manusia 

Dosen TIN memiliki kualifikasi dan kapasitas penelitian sangat baik. Bidang 

utama keahlian Dosen adalah: (i) Teknik dan manajemen industri, (ii) teknik proses dan 

bioproses, (iii) Pengemasan, distribusi dan transportasi komoditas pertanian dan 

produk agroindustri, (iv) Teknik dan manajemen lingkungan industri. Jumlah dosen dan 

staf pendukung TIN di setiap devisi disajikan pada Tabel 1. Nama dosen di setiap Divisi 

disajikan pada Tabel 2. 

Untuk mewujudkan program penelitian strategis, selaian dosen dan tenaga 

kependidikan, mahsiswa TIN juga harus dianggap sebagai sumber daya manusia yang 

sangat berharga, karena setiap mahasiswa ini harus melakukan penelitian untuk 

skripsi, thesis, dan disertasi. Jika penelitian ini diarahkan secara tepat dan fokus, maka 

kontribusi penelitian TIN akan semakin nyata. Jumlah mahasiswa (student body) 

program sarjana (S1) dan program pascasarjana (S2/S3) TIN disajikan pada Tabel 3.  

Terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia TIN yang memadai, 

kurangnya dana yang memadai telah menyebabkan publikasi internasional (di tingkat 

Q1 dan Q2) dan aplikasi bisnis di industri masih harus ditingkatkan. Penelitian 

kolaboratif nasional dan internasional memungkinkan TIN untuk meningkatkan kualitas 

dan penerapan penelitian. 

b. Laboratorium dan Fasilitas Fisik 

TIN memiliki fasilitas penelitian yang baik dan modern, seperti laboratorium, 

instrumen dan peralatan (Tabel 4). Laboratorium komputer yang sepenuhnya ber-AC 

dan terhubung internet dengan 30 komputer saat ini akan mendukung komunikasi 

penelitian internasional dan akses jurnal internasional. Laboratorium Pengujian 

Departemen TIN telah terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025: 2017) dan ditetapkan 

sebagai laboratorium rujukan untuk pemantauan Lingkungan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK. Laboratorium Teknologi Lingkungan dan 

Manajemen TIN ditunjuk sebagai Laboratorium Referensi untuk Pemantauan Air 

Limbah Industri di Jawa Barat (Kep.Gub. Jawa Barat No. 658.31/SK.1718/1992), dan 

Laboratorium Pengendalian Kualitas adalah Laboratorium Referensi untuk Analisis Gula 

Mentah di Indonesia KEPMEN. PERTANIAN No. 208/Kpts/KB.410/4/2003. 
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Tabel 1. Jumlah dosen dan staf pendukung pada setiap devisi 

No Divisi 

Kualifikasi 

Total (termasuk 
Emeritus) 

Doctor/S3 
(Guru Besar 

+ GB 
Emeritus) 

Master/S2 Sarjana /S1 Diploma /D3 SMA/ equal 

A Staf Pengajar (Dosen)  

1 TEKNIK DAN SISTEM INDUSTRI 5 (2+1*) 1    7 + 1* 

2 TEKNOLOGI PROSES 7(3)     7 

3 BIOINDUSTRI 7(2)     7 

4 PENGENDALIAN MUTU 4(1) 1    5 

5 TEKNOLOGI PENGEMASAN, 
PENYIMPANAN DAN SISTEM 
TRANSPORTASI 

4(0)     4 

6 TEKNIK DAN MANAJEMEN 
LINGKUNGAN INDUSTRI 

7(4)     7 

7 BISNIS DAN APLIKASI INDUSTRI 3(2+1*)     4 + 1* 

 Total 39 + 2* 

B Staf pendukung (Tenaga Kependidikan)  

1 Teknisi 1 1 1 3 6 12 

2 Tenaga admistrasi  1 2 1 13 17 

 Total 29 

*Keterangan: *GB Emeritus, **Tenaga honorer (teknisi 2 orang; tenaga administrasi 5 orang) 
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Tabel 2. Nama dosen TIN per divisi 

No. Nama Divisi Nama dosen dan Kualifikasi Akademik 

1 TEKNIK DAN SISTEM 
INDUSTRI 

Prof. Dr. Ir. Marimin (K), Prof. Dr. Ir. Machfud, 
MS., Dr. Ir. Hartrisari H., DEA., Dr. Ir. Taufik 
Jatna, MSi., Dr. Elisa Anggraeni, STP., MSc., M. 
Arif Darmawan, STP., MT., Prof. (em). Dr. Ir. 
Eriyatno, MSAE. 

2 TEKNOLOGI PROSES Prof. Dr. Ani Suryani, DEA. (K), Dr. Ir. Illah Sailah, 
MS., Prof. Dr. Erliza Hambali, Dr. Meika S. Rusli, 
Dr. Ika Amalia Kartika, Prof. Dr. Ono Suparno, 
Dr. Ir. Farah Fahma, MT  

3 BIOINDUSTRI 

 

Prof. Dr. Ir. Djumali Mangunwidjaja (K), Dr. 
Liesbetini Hadicaroko, MS., Prof. Dr. Khaswar 
Syamsu, Dr. Mulyorini Rahayuningsih, Dr. Drs. 
Purwoko, MSi., Dr. Titi Candra Sunarti, Dr. Ir. 
Prayoga Suryadarma, MT. 

4 PENGENDALIAN MUTU Prof. Dr. Ir. Erliza Noor (K), Dr. Sapta Raharja, Dr. 
Ir. Muslich, MSi., Dr. Dwi Setianingsih, Niken 
Ayu Permatasari, STP., MSi. 

5 TEKNOLOGI 
PENGEMASAN, 
PENYIMPANAN DAN 
SISTEM TRANSPORTASI 

Dr. Endang Warsiki, MT. (K), Dr. Ir. Ade Iskandar, 
MSi., Dr. Ir. Indah Yuliasih, MSi., Dr. Ir. Sugiarto, 
MSi. 

6 TEKNIK DAN MANAJEMEN 
LINGKUNGAN INDUSTRI 

Prof. Dr. Ir. Anas M. Fauzi, MEng., Dr. Ir. 
Tajuddin Bantacut, MEng., Prof. Dr. Ir. 
Muhammad Romli, MSc.St. (K), Prof. Dr. Ir. 
Nastiti S. Indrasti, Dr. Mohamad Yani, MEng., 
Prof. Dr.-Ing. Ir.  Suprihatin, Dr. Ir. Andes 
Ismayana, MT. 

7 BISNIS DAN APLIKASI 
INDUSTRI 

Prof. Dr. Ir. Sukardi, MM. (K), Dr. Ir. Faqih Udin, 
MSc., Prof. Dr. Yandra Arkeman, Prof. (em). Dr. 
Irawadi Jamaran. 

Keterangan:  

K : Kepala Divisi  
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Tabel 3.  Jumlah mahasiswa (student body) per jenjang pendidikan Program Studi Teknik 

Industri Pertanian 

 Jenjang Jumlah Mahasiswa (orang) 

1 Program Doktor (S3) 67 

2 Program Magister (S2) 87 

3 Program Sarjana (S1) 563 

 

Untuk meningkatkan suasana penelitian, beberapa fasilitas penelitian tambahan 

diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program penelitian, melalui perbaikan dan 

pemeliharaan instrumen dan peralatan laboratorium, pengadaan jurnal dan buku yang 

relevan, menyediakan biaya untuk publikasi, dan memberikan hibah proyek penelitian. 

 

Tabel 4. Fasilitas laboratorium TIN 

No. Facilitas Nama 

1 Teaching 
Equipment 

LCD, OHP, Digital Video, TV, DVD, Digital camera, LAN system, 
plotter,  anthropometric desk, video aditor 

2 Laboratory 
Instrumentation 
and Equipments 

Intruments: Atomic Absorption Spectrophotometer, High 
Performance Liquid Chromatography, Gas Chromatography, 
Spectrophotometer, Total Organic Carbon (TOC) Analyser, 
Elemental Analyser, and Combustion gas analyzer, and other 
standard instruments  

Lab. Equipments: Microscope with image processing, dissolved 
solid meter, high speed homogenizer system, solid phase micro 
extraction, drop tester, bursting tester, tearing tester, vibrating 
tester, flow meter, instruments for water and wastewater 
sampling, and other standard laboratory equipments 

3 Pilot plants  Agricultural product processing pilot plants (Essential oil, sugar, 
tea, edible oil, etc), Plants for wastewater treatment, Can 
seamer, Conditioning Chamber, and Vacuum frying 

4 Teaching 
Industry 

Mineral water, nata de coco, and packed noodles 

5 Information 
Technology 
Infrastructure 

 EMIS (Education Management Information System) with 3 
main servers and 40 terminal, 12 printers, 3 scanners, 2 
plotters 
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No. Facilitas Nama 

 ADSL Internet  

 Wireless Internet 

6 Library University library, Faculty library, Department library: Books 
(317 titles), Journal (17.titles), lecture notes (40 titles), 
dissertation (.20.titles), thesis (.92 titles), skripsi (1500 titles), 
and academic staff collection) 

7 Class rooms and 
laboratories 

 Class room: 2500 m2 (partly with AC), laboratoty : 1500 m2, 
staff and student work room: 550 m2, Office and meeting 
room: 300 m2 

 General laboratory (2), Computer laboratory (1), Research 
laboratory (6), Instrument laboratory (2), Sensory Evaluation 
Laboratory (1), share lab. (2) 

 

c. Jejaring 

TIN memiliki berbagai mitra penelitian baik lembaga pemerintah maupun swasta, 

baik tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Fasilitas dari mitra tersebut 

merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka kerjasama yang saling 

menguntungkan. Selain itu, IPB secara internal IPB terus mengembangkan system yang 

mendukung terciptanya sharing facility diantara unit-unit di IPB, seperti antar 

departemen/fakultas dan antara departemen dengan pusat-pusat studi. Mitra TIN 

tersebut berpotensi dapat dimanfaatkan secara optimum untuk pengembangan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. TIN akan terus mendorong 

stafnya untuk mengusulkan dana penelitian kompetitif yang ada melalui memberikan 

informasi, dan memfasilitasi persiapan dan pengajuan proposal. Usulan penelitian 

diarahkan untuk mengacu pada program penelitian strategis yang telah dikembangkan. 

TIN menjaga tradisi melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian sebagai 

sarana untuk mengintegrasikan penelitian dan pengajaran. 

 

2.2. Kinerja Penelitian 

2.2.1. Indikator Kinerja Utama 

Hasil penelitian dosen TIN dipublikasikan dalam berbagai macam bentuk, seperti 

publikasi ilmiah nasional, internasional, buku, paten, dan bentuk publikasi lainnya (Tabel 

5).  Gambar 1 menunjukkan jumlah karya ilmiah TIN selama tahun 2016-2018, dan 

Gambar 2 menunjukkan jumlah Karil/Dosen/tahun (Rata-rata 3 Tahun Terakhir) untuk 

setiap Divisi di TIN. Variasi jumlah karya ilmiah bervariasi dari tahun ke tahun disebabkan 
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oleh factor luar yang tidak dapat dikendalikan, misalnya ketersediaan dana untuk 

penelitian guna menghasilkan karya ilmiah, dan lama review papermaupun paten. 

 

Tabel 5. Perkembangan jumlah karya ilmiah dosen TIN menurut jenisnya 

No Jenis karya ilmiah 2016 2017 2018 Total 

1 Monograf 0 2 1 3 

2 Buku Referensi 0 1 0 1 

3 Book Chapter Internasional 0 1 0 1 

4 Book Chapter Nasional 4 3 1 8 

5 Jurnal Internasional Bereputasi (Memiliki 

SJR) 
23 23 17 63 

6 Jurnal Internasional Bereputasi (Tidak 

Memiliki SJR) 
1 3 3 7 

7 Jurnal Internasional Terindeks database 

bereputasi di luar di luar kategori jurnal 

int'l terindeks pada database int'l 

bereputasi 

8 9 15 32 

8 Jurnal Nasional Terakreditasi 28 44 25 97 

9 Jurnal Nasional Terindeks pada DOAJ 

(Directory of Open Access) 
2 2 0 4 

10 Jurnal berbahasa Inggris atau bahasa 

Resmi PBB terindeks DOAJ 
1 1 0 2 

11 Jurnal nasional 18 9 9 36 

12 Jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa 

Resmi PBB, namun tidak memenuhi 

syarat sebagai jurnal int's 

9 9 3 21 

13 Prosiding Internasional (Makalah 

dipresentasikan) 
11 11 4 26 

14 Makalah dipresentasikan dalam forum 

int'l (Tidak dipublikasikan dalam 

prosiding) 

0 6 0 6 
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No Jenis karya ilmiah 2016 2017 2018 Total 

15 Prosiding Int'l yang terindek database int'l 

(Web of Science, Scopus) 
3 18 27 48 

16 Rancangan dan karya Teknologi yang 

dipatenkan nasional 
2 3 1 6 

17 Poster dipresentasikan dalam Forum 

Ilmiah Int'l (tidak dipublikasikan dalam 

prosiding) 

0 2 0 2 

18 Koran/Majalah populer/Majalah umum 0 1 0 1 

19 Paper dipuplikasi (disimpan di 

Perpustakaan) 
3 0 0 3 

 

Kinerja Publikasi:
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Gambar 1. Jumlah karya ilmiah TIN selama tahun 2016-2018 
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Jumlah Karil/Dosen/tahun
(Rata-rata 3 Tahun Terakhir)
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Gambar 2.  Jumlah Karil/Dosen/tahun (Rata-rata 3 Tahun Terakhir) untuk setiap Divisi di 

TIN 

 

Kinerja utama penelitian Departemen TIN secara umum telah memenuhi standar 

mutu yang telah ditetapkan oleh IPB. Kinerja Departemen TIN juga telah memenuhi 

Standar Mutu dalam SPMI pada Program Pendidikan Pascasarjana IPB. Selama 3 tahun 

terakhir (2016-2018), jumlah penelitian dosen Departemen TIN berjumlah sebanyak 408 

judul penelitian dari pembiayaan mandiri, IPB, dalam negeri (diantaranya 

Kemenristekdikti), dan internasional. Rata-rata penelitian dosen sebanyak 9-10 judul 

penelitian selama 3 tahun dengan tema penelitian sesuai dengan agenda penelitian 

masing-masing dosen/divisi dan mandat Departemen TIN. Lingkup penelitian 

Departemen TIN meliputi teknologi proses, teknik sistem dan industri, teknologi 

kemasan, penyimpanan penggudangan dan sistem transportasi, pengawasan mutu, 

bisnis dan aplikasi agroindustri, serta teknologi dan manajemen lingkungan. Jumlah 

dosen Departemen TIN yang memiliki agenda penelitian sesuai dengan bidang studi dan 

agenda penelitian adalah 100%. Lingkup penelitian yang telah dilakukan oleh dosen juga 

mencakup penelitian internasional sebanyak 2.5%. Penelitian dosen Departemen TIN 

menunjukkan kualitas yang sangat bagus. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sitasi 

yang telah diperoleh yaitu 207 judul karya ilmiah yang telah disitasi sebanyak 909 kali 

berdasarkan google scholar dan scopus. Capaian ini telah melampaui standar SPMI pada 

Program Pendidikan Pascasarjana IPB dengan jumlah artikel yang tercatat di dalam 

lembaga sitasi  > 25 judul artikel. 

Penelitian dosen Departemen TIN juga melibatkan mahasiswa program sarjana 

dan pascasarjana. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen ini diharapkan dapat 

memperkuat kompetensi mahasiswa dalam bidang agroindustri. Selama kurun waktu 3 

tahun terakhir, terdapat 47 judul penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 
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Departemen TIN. Lebih dari 65% mahasiswa telah terlibat dalam melakukan penelitian 

bersama dosen. Perkembangan judul penelitian yang melibatkan maahsiswa dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Grafik jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa periode 2016-2018 

 

Kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa untuk membantu kegiatan 

penelitian dosen dan membantu meringankan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas 

tesis. Selain itu, juga diharapkan agar dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengetahuan mahasiswa yang terlibat.  

Secara umum hasil-hasil penelitian dosen Departemen TIN telah digunakan untuk 

memperkaya bahan ajar sehingga mendukung proses pembelajaran.  Sebanyak 20 buku 

ber-ISBN telah dihasilkan oleh dosen Departemen TIN yang meliputi buku referensi, 

buku monograf, dan book chapter. Penelitian dosen Departemen TIN sejalan dengan 

mandat Departemen TIN dan peta jalan penelitian yang telah ditentukan dalam Rencana 

Strategis Departemen TIN. Terdapat 3 streamline dalam bidang keilmuan Departemen 

TIN, yaitu Teknik Sistem dan Industri, Teknik Proses dan Bioproses, dan Teknik dan 

Manajemen Lingkungan. Ketiga streamline tersebut didukung oleh 7 

divisi/bagian/laboratorium yang ada, yaitu: 

 

a) Bagian Teknik Sistem dan Industri 

b) Bagian Teknologi Proses 

c) Bagian Bioindustri 

d) Bagian Pengendalian Mutu 

e) Bagian Pengemasan, Penyimpanan dan  Sistem Transportasi 

f) Bagian Teknik dan Manajemen Lingkungan 
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g) Bagian Bisnis dan Aplikasi Industri 

 

 Setiap dosen Departemen TIN memiliki tema penelitian yang diuraikan dari 

roadmap penelitian PT dan Departemen TIN yang disesuaikan dengan bidang keahlian 

dosen. Beberapa hasil penelitian kemudian dilaporkan selain dalam bentuk skripsi, tesis, 

dan disertasi juga dalam bentuk publikasi ilmiah ataupun disampaikan dalam seminar 

ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen Departemen TIN bersama dengan 

mahasiswa ataupun tidak, akan menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat maupun industri. Penelitian juga terkait dengan 

pengajaran sehingga dapat meningkatkan wawasan mahasiswa. Penelitian yang 

dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Departemen TIN didukung oleh tujuh 

bagian/laboratorium yang berada di bawah Departemen Teknologi Industri Pertanian 

dan juga didukung oleh laboratorium fisik lainnya di lingkungan IPB. Selain itu, penelitian 

juga dilakukan di Laboratorium lainnya, dimana dosen Departemen TIN melakukan 

penelitian yang bekerja sama dengan badan atau lembaga litbang lainnya seperti 

berikut: 

1) Laboratorium Terpadu 

2) Laboratorium Matematika Industri 

3) Laboratorium Komputer 

4) Laboratorium Kimia Lingkungan 

5) Laboratorium Sistem dan Manajemen Teknik Pertanian 

6) Balai Bengkajian Bioteknologi – BPPT 

7) Pusat Teknologi Bioindustri – BPPT  

8) Balitbang Deptan (Balai Pasca Panen, Balitro, Balai Klimat, Balai Karet, Biotrop) 

9) Pusat Kajian Buah-buahan dan Tropika 

10) Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC – IPB) 

11) Badan Litbang Perindustrian 

 

  Sebanyak 22 paten dan 20 buku ber-ISBN telah dihasilkan oleh dosen 

Departemen TIN melalui kegiatan penelitian. Selama periode 2016-2018 jumlah 

publikasi ilmiah dosen Departemen TIN mencapai 570 judul. Capaian ini jauh melebihi 

Standar Mutu IPB dan SPMI program pendidikan pascasarjana IPB yang mensyaratkan 

bahwa persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI minimal 4% per tahun dan 

persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk, buku, prosiding, seminar, 

jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 80%.  
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2.2.2. Indikator Kinerja Tambahan 

Secara umum Standar Mutu Penelitian yang ditetapkan oleh IPB telah melampaui 

SN-Dikti. Karya penelitian yang memperoleh penghargaan di tingkat 

provinsi/nasional/internasional sebanyak 10 buah pada tahun 2016 (7 peneliti), 6 buah 

pada tahun 2017 (8 peneliti), dan 10 buah pada tahun 2018 (8 peneliti). Terdapat 

beberapa indikator kinerja tambahan untuk kegiatan penelitian diantaranya adalah:  

1. Persentase hasil penelitian yang memiliki kesiapan untuk dikomersialkan 

(Technological Readiness Level Score minimal 7) minimal 4% per tahun. 

2. Jumlah peneliti yang mendapatkan penghargaan penelitian tingkat provinsi/ 

nasional/internasional minimal 20 orang per tahun. 

3. Persentase peneliti memiliki H indeks = 2 (scholar google) minimal 50%.  Berdasarkan 

data H-indeks google scholar, persentase dosen peneliti Departemen TIN yang 

memiliki H-indeks = 2 sebesar 87.5%. Hal ini menunjukkan mutu peneliti Departemen 

TIN telah melampaui SN-Dikti dan Standar Mutu Penelitian IPB.  

4. Persentase peneliti utama bergelar doktor yang mengikuti sabbatical leave, post doc, 

atau kerjasama penelitian di luar negeri >4% (terhadap jumlah peneliti di 

Departemen). Berdasarkan data borang kriteria SDM sub penelitian, tercatat 4 

peneliti Departemen TIN yang mengikuti kerjasama penelitian di luar negeri selama 3 

tahun.  

 

2.2.3. Evaluasi Capaian Standar/Kinerja 

 Departemen TIN telah berhasil mencapai beberapa standar kinerja. Mahasiswa 

telah banyak dilibatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen. Hasil penelitian 

juga telah berhasil dipublikasikan dalam skala nasional maupun internasional, dan 

berhasil mendapatkan paten. Keberhasilan pencapaian standar tersebut tidak terlepas 

dari beberapa faktor pendukung, diantaranya peran Departemen TIN sebagai fasilitator 

serta adnya beberapa peluang yang ada. Peluang-peluang tersebut diantaranya adalah 

bidang agroindustri yang terus berkembang, sumber dana dari dalam negeri (misal hibah 

kompetitif dari Kemenristekdikti) dan luar negeri, dan keberadaaan lembaga-lembaga 

penelitian mitra yang mendukung. Bidang agroindustri yang terus berkembang menjadi 

peluang untuk terus memperbarui dan memperbanyak penelitian sesuai dengan 

tema/topik penelitian.  

Evaluasi terhadap capaian Standar Penelitian dilakukan secara periodik. Evaluasi 

dilakukan dengan pengisian kuisioner oleh peneliti dan mitra terkait kepuasan terhadap 
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pelaksanaan penelitian. Departemen TIN berhasil dalam melampaui capaian Standar 

Penelitian dari pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian, keterlibatan 

mahasiswa dalam penelitian dosen, beberapa karya penelitian yang mendapatkan hak 

paten, terjalinnya kerjasama bertaraf internasional, dll.  

 

2.3. Tantangan di Masa Depan 

Sebagian kegiatan penelitian melibatkan mahasiswa dan beberapa diantaranya 

menjadi rujukan tugas akhir mahasiswa. Banyak hasil penelitian dipublikasikan dalam 

jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Namun demikian, masih 

terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Beberapa permasalahan 

tersebut dapat diidentifikasi melalui evaluasi diri dengan analisa SWOT sebagai berikut:  

Ancaman (T) 

 Adanya kegiatan plagiarism dan pembajakan temuan penelitian 

 Industri masih memiliki kecenderungan untuk menggunakan teknologi dari luar 

Kelemahan (W) 

 Roadmap penelitian belum diikuti sepenuhnya 

 Keterbatasan sumberdana penelitian 

 Ketergantungan pada institusi 

 Keterbatasan fasilitas laboratorium yang modern 

 

Kekuatan (S) 

 Kualifikasi dan keahlian peneliti 

 Jejaring kerjasama cukup luas (nasional maupun internasional) 

 Tenaga laboratorium yang memiliki kompetensi 

 Temuan penelitian yang dipublikasikan atau di terapkan oleh masyarakat 

 

Peluang (O) 

 Sumber dana dari luar negeri 

Hibah kompetitif dari pemerintah 

 

Hasil identifikasi dengan SWOT, kemudian dinilai dengan metode AHP (analytical 

hierarchy process) dengan menggunakan skala penilaian Hirarki AHP kemudian 

digunakan untuk menyusun kuisioner penilaian. Penilaian dilakukan untuk mendapatkan 



Program Riset Strategis TIN 2019-2023                                                                                                     17 

urutan prioritas dari setiap komponen sehingga mendapatkan urutan strategi perbaikan 

kriteria penelitian. Skala penilaian AHP 1-9 tersebut memiliki keterangan sebagai 

berikut: 

 

1 : jika kedua kriteria (A dan B) sama penting 

3 : jika kriteria A lebih penting dari kriteria B 

5 : jika kriteria A jauh lebih penting dari kriteria B 

7 : jika kriteria A sangat jelas lebih penting dari kriteria B 

9 : jika kriteria A mutlak lebih penting dari kriteria B 

  

Hasil penilaian kuisioner AHP kemudian diolah menggunakan aplikasi PriEsT (A 

Priority Estimation Tool) untuk menghasilkan bobot penilaian setiap komponen indikator 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil penilaian bobot setiap komponen 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil penilaian SWOT pada kriteria penelitian 

Deskripsi Notasi Bobot Peringkat 

Kekuatan (S) 

Kualifikasi dan keahlian peneliti (S1) 0.542 1 

Jejaring kerjasama cukup luas (nasional 

maupun internasional) 

(S2) 0.140 4 

Tenaga laboratorium yang memiliki kompetensi (S3) 0.159 2 

Temuan penelitian yang dipublikasikan atau di 

terapkan oleh masyarakat  

(S4) 0.159 3 

Jumlah  1  

Kelemahan (W) 

Roadmap penelitian belum diikuti sepenuhnya (W1) 0.134 4 

Keterbatasan sumber dana penelitian (W2) 0.402 1 

Ketergantungan pada institusi (W3) 0.232 2 

Keterbatasan fasilitas laboratorium modern (W4) 0. 232 3 
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Deskripsi Notasi Bobot Peringkat 

Jumlah 1  

Peluang (O) 

Sumber dana dari luar negeri (O1) 0.25 2 

Hibah kompetitif dari pemerintah (O2) 0.75 1 

Jumlah 1  

Ancaman (T) 

Adanya kegiatan plagiarisme dan pembajakan 

temuan penelitian 

(T1) 0.75 1 

Industri masih memiliki kecenderungan untuk 

menggunakan teknologi dari luar 

(T2) 0.25 2 

Jumlah 1  

 

3. PROGRAM RISET STRATEGIS DAN PETA JALAN PENELITIAN 

 

Penelitian Departemen TIN dilakukan dengan mengacu mandat dalam ranah yang 

diberikan kepada Departemen TIN Fakultas Teknologi Pertanian IPB. 

3.1. Mandat TIN 

Departemen TIN mengemban mandat dalam pengembangan ilmu dan teknologi 

dalam bidang agroindustri yang mencakup teknik dan manajemen industri, teknologi 

proses dan bioproses, dan teknik dan manajemen lingkungan industri. Sesuai dengan 

mandate tersebut, lingkup / ranah penelitian dan pengembangan TIN dikelompokkan ke 

dalam 7 (tujuh) divisi atau kelompok keahlian sebagai mana diuraikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Nama divisi, mandat divisi, ranah/ruag lingkup, serta topik-topik utama penelitian 

No. Nama Divisi Mandat Divisi 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, blochchain, Atificial Inteligent, 
Internet of Things 

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 mutu 

Kajian mutu bahan dan produk, pengembangan dan 
aplikasi teknik pengendalian mutu bahan dan proses, 
pengembangan dan aplikasi teknik pengujian/analisis 
mutu 

5 TEKNOLOGI Pengembangan ilmu dan Bahan kemasan, alat dan proses Pengembangan bahan kemasan baru, migrasi/interaksi 
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No. Nama Divisi Mandat Divisi Ranah/Ruang Lingkup Topik-Topik Utama Penelitian 

PENGEMASAN, 
PENYIMPANAN DAN 
SISTEM 
TRANSPORTASI 
 

teknik pengemasan, 
penyimpanan dan  
penggudangan, serta 
sistem transportasi 
komoditas pertanian dan 
produk agroindustri 

pengemasan, teknik penyimpanan 
dan penggudangan, ekonomi 
pengemasan, dan sistem 
transportasi 

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) 
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3.2. Program Penelitian 

Program penelitian strategis disusun berdasarkan status topik-topik pada peta 

jalan penelitian TIN. Dengan status penelitian ini, prioritas penelitian dari masing-masing 

topik dapat ditentukan. Topik penelitian strategis yang ditetapkan dimaksudkan sebagai 

cetak biru untuk melakukan kegiatan penelitian di TIN, dan sebagai sarana untuk 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penelitian. Oleh karena itu peta jalan 

yang ada akan mencakup tujuan yang ditetapkan, dan target kegiatan penelitian TIN, 

kegiatan penelitian yang diperlukan, serta kerangka waktu dan sumber daya yang 

mungkin. 

Untuk memandu merealisasi program penelitian, TIN mengembangkan payung 

penelitian strategis berdasarkan mandat dan kegiatan divisi. Program penelitian strategis 

di TIN disajikan di bawah ini: 

 Divisi teknik dan manajemen industri: Ilmu sistem (jaringan dan alat sistem), 

Manajemen kualitas, Sistem intelijen, Meningkatkan pemodelan agroindustri 

berkelanjutan, blockchain, artificial technology, internet of things, da 

 Divisi Proses / Rekayasa Bioproses: Produk oleokimia, pengembangan dan 

aplikasi produk, Pengembangan produk dan proses berbasis polimer, 

Pengembangan produk dan proses berbasis minyak atsiri, Pengembangan produk 

dan proses berbasis rempah-rempah, pengembangan nanomaterial 

 Divisi Kontrol Kualitas: Jaminan kualitas dan kontrol dalam agroindustri, 

Manajemen mutu, Desain produk baru 

 Divisi Pengemasan, distribusi dan transportasi Produk Pertanian / Agroindustri: 

Proses produksi kemasan yang dapat dimakan, Kemasan biodegradable, 

Pengembangan suasana yang dimodifikasi, Pengembangan kemasan terbarukan 

 Divisi Bioindustri: Biokonversi polisakarida, Produksi enzim industri, Desain 

bioreactor, Biopolimer dan pengembangan proses produksi biosurfaktan 

 Divisi Teknik dan Manajemen Lingkungan: Produksi bersih, Teknologi air bersih, 

Pengelolaan limbah agroindustry, Bioremediasi, Pembangunan daerah yang 

ramah lingkungan, Pemodelan lingkungan, Input kontrol polusi keluaran, 

pengembangan teknologi hijau dan nanoteknologi 

 Divisi Aplikasi Bisnis dan Industri: E-Commerse, Riset pemasaran untuk 

agroindustry, Strategi pemasaran untuk agroindustry, dan Inovasi bisnis di 

Agroindustri 
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Departemen TIN menaruh perhatian khus pada pengembangan Teknologi Hijau 

(Green Technology), khususnya untuk menjawab isu keberlanjutan (sustainability), dan 

kebutuhan pengembangan bioenergi, biomaterial, dan pangan sehat. Tabel 8 

menunjukkan kelompok dan bidang-bidang potensial penerapan teknologi hijau, 

mencakup teknologi bahan baru (biomaterial, bioproduk), energi baru / terbarukan, 

teknologi proses/sistem/pelayanan, dan teknologi pengelolaan limbah/residu. Di bidang 

pertanian, teknologi kemurgi merupakan bagian teknologi hijau dalam industri pertanian 

yang memiliki berbagai keunggulan. Dengan teknologi ini komoditi dan biomassa 

pertanian yang ketersediaannya sangat melimpah (keunggulan komperatif) dikonversi 

menjadi produk-produk industri non-pangan dan energi yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi dan ramah lingkungan (Permeswaran 2010; Boeriu 2015).  Ada banyak jenis 

produk kemurgi bernilai ekonomi tinggi karena fungsi dan karakteristiknya yang khas. 

Contoh produk kemurgi bernilai tinggi adalah flavor, obat-obatan, fragran, pewarna, 

minyak, lilin, tannin, resin, gum, karet, biopestisida, dan polimer khusus yang secara 

komersial diekstraksi dari atau diproduksi dengan biokonversi biomassa pertanian (Klass 

1998; Martin 1998). 

 Bioteknologi (OECD 1998) dan nanoteknologi (Nanoforum 2006, Parisi et al. 

2015) digunakan dalam mengkonversi limbah berupa biomassa pertanian menjadi 

produk-produk industri. Tabel 9 menunjukkan berbagai produk berbasis komoditi dan 

biomassa pertanian. Perkembangan riset untuk bahan-bahan kimia tersebut mencapai 

kemajuan yang berbeda-beda, mulai dari penelitian skala laboratorium, skala pilot plant, 

skala demonstrasi, dan skala komersial. Bahan kimia tersebut dapat mensubstitusi 

bahan kimia sejenis yang diturunkan dari bahan petrolium yang tidak terbarukan, 

sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dan sekaligus 

meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. 

 

Tabel 8. Bidang-bidang potensial penerapan teknologi hijau 

 

No Kelompok teknologi Contoh produk/proses/sistem 

1 Teknologi bahan baru / 

biomaterial 

Bioplastik dan biopolimer, biopestisida, pupuk biologis, 

pupuk organik, kitin dan kitosan, nanobiomaterial, 

produk herbal, dan bahan kimia lain berbasis hasil 

pertanian dan biomassa (produk kemurgi) 

2 Teknologi energi baru / 

terbarukan 

Bioetanol, biodiesel, biogas, biobriket, biopelet, energi 

angin, energi air, energi surya, energi panas bumi,  energi 

gelombang laut 
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No Kelompok teknologi Contoh produk/proses/sistem 

3 Teknologi proses hijau 

(green process 

technology) 

Teknologi proses yang menggunakan energi ramah 

lingkungan, efisien material dan energi, hemat air, proses 

biologis/mikrobiologis, proses menggunakan bahan daur-

ulang 

4 Teknik/teknologi 

sistem 

Pertanian terintegrasi, pertanian organik, pertanian 

presisi, agroekologi. rantai pasok hijau, produktivitas 

hijau, manufaktur ramping (lean manufacturing), logistik 

hijau, transportasi hijau, industri hijau, dan teknologi 

informasi hijau 

5 Teknologi pengelolaan 

dan daur-ulang limbah 

Teknologi air dan air limbah berkelanjutan, pengendalian 

pencemaran udara,  pengelolaan limbah padat, 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), 

dan (bio-) remediasi lingkungan tercemar 

Catatan: dikomplilasi dari berbagai sumber 

   

Tabel 9. Bahan kimia berbasis hasil pertanian  

 

Skala lab./pilot plant/demonstrasi Komersial 

Asam glukolat, butadiena, asam glukorat, 

asam adipat, p-Xylena, asam asetat, 

asam akrilat, HMDA 

(hexamethylenediamine), asam 3-OH-

akrilat, polyhydroxyalkanoate/ PHA, 

polyhydroxybutyrate/PHB, aromatik, 

nanosilika dari abu ketel, nanopartikel 

dari tanaman (nanofiber), Minyak 

mikroalga, iso-butanol, asam sukinat, LC 

butnol, n-butanol, ABE (aseton-butanol-

etanol), 2,5-FDCA (furan-2,5-dicarboxylic 

acid) 

Etilena, etilena glikol, propilena, propilena 

glikol, 1,3-propandial, epiklorohidrin, asam 

laktat, aseton, isobutana, asam sukinat, 1,3-

butandiol, isoprena, asam dodekanoik, 

pupuk organik (pupuk cair dan padat), 

bioplastik, bioinsektisida, bioethanol, biogas, 

bioediesel, sorbitol, xylitol, furfural, asam 

itakonik, biogas, chitin dan chitosan, flavor, 

obat-obatan, fragran, pewarna, minyak, lilin, 

tannin, resin, gum, karet, pestisida, dan 

polimer khusus 

Sumber: Boeriu (2015), Klass (1998), Parisi et al. (2015), Biddy et al. (2015), EU 

Commission (2015) 

 

 Biddy et al. (2015) menelaah produk-produk kimia dari biomassa dengan merinci 

jenis bahan kimia dengan prospek komersialisasi dalam waktu dekat. Identifikasi dan 
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pemilihan produk-produk tersebut berdasarkan pada tingkat pengembangan saat ini, 

serta pertimbangan permintaan pasar. Produk kimia tersebut adalah 1,4-butanadiol, 1,3-

butadiena, etil laktat, alkohol lemak, furfural, gliserin, isoprena, asam laktat, 1,3- 

propanadiol, propilen glikol, asam suksinat, dan para-xilena. Asam adipat, asam akrilik, 

dan furan-2,5-dikarboksilat asam dikategorikan sebagai produk baru yang memiliki 

prospek. 

 Beberapa produk kemurgi dipilih untuk prioritas pengembangan jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang (Kemenperin 2015). Berdasarkan pentahapan 

pembangunan industri dan penetapan industri prioritas tersebut ditetapkan tahapan 

pembangunan industri prioritas sebagai berikut: 

a) Jangka pendek (2015-2019): Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dan bioavtur 

(Bio jet fuel);  

b) Jangka menengah (2020-2024): Biodiesel, bioethanol, bioavtur, biogas dari limbah 

cair pabrik minyak sawit mentah, biomaterial untuk peralatan medis, “aromatic 

building blocks” berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi, dan bioetanol berbahan 

baku lignoselulosa dan limbah biomassa; dan  

c) Jangka penjang (2025-2035): Biodiesel, bioavtur, turunan selulosa nano, serat dan 

polimer berbasis bio, komposit berbasis bio generasi baru, bahan bakar sekunder 

(bioetanol), bioetanol (berbahan baku lignoselulosa), bahan bakar hasil pirolisis 

biomassa.  

 Teknologi hijau dapat diterapkan di berbagai tahap dalam siklus hidup komoditi 

dan biomassa pertanaian, mulai dari kegiatan pertanian, pengemasan, transportasi, 

distribusi, logistik komoditi dan produk industri, kegiatan industri proses / pengolahan, 

konsumsi / penggunaan komoditi dan produk industri pertanian, dan daur ulang, 

penanganan dan pembuangan Limbah. Gambar 4 menujukkan berbagai titik aplikasi 

atau inovasi teknologi hijau pada bidang pertanian dan hasil pertanian.  Potensi terbesar 

pertanian adalah sebagai penghasil pangan, energi terbarukan, obat-obatan, bahan 

kimia industri dan bioproduk lainnya sebagai substitusi bahan sintetik berbasis hasil 

tambang.  
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Gambar 4. Titik inovasi teknologi hijau pada bidang pertanian dan hasil pertanian 

 

3.3. Peta Jalan Penelitian (Research Roadmap) 

Penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan, 

meningkatkan, dan mengembangkan pemahaman manusia tentang fenomena alam, dan 

teknologi serta pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Penelitian ini terus-menerus 

menemukan banyak masalah, aspek dan solusi dari masalah terkait lingkungan. Namun, 

masalahnya berkembang pesat baik jumlah maupun intensitasnya. Masih ada 

kesenjangan besar antara temuan dan aplikasi yang membuat penelitian lebih lanjut 

perlu untuk memungkinkan orang mengelola sumber daya mereka dengan cara yang 

lebih efisien dan lebih efektif. 

Berdasarkan pada program penelitian strategis yang dikembangkan, TIN 

mengembangkan roadmap penelitian sebagai panduan kegiatan penelitian TIN dan 

kolaborasi penelitian (Gambar 5). Penelitian TIN juga memperhatikan koridor Penelitian 

Agro-Maritim 4.0 yang dikembangkan oleh IPB (Lampiran 3), dengan focus pada ranah 

agroindustri. 

Peta jalan (roadmap) TIN mencakup pengembangan posisi penelitian termasuk 

Penelitian dan Pengembangan, Teknologi dan Produk yang telah terbukti, dan pangsa 

pasar. Berikut peta jalan penelitian TIN secara umum (Lampiran 1), dan peta jalan 

penelitian beberapa komoditi (industri gula dan pemanis, industri minyak sawit dan 

turunannya, surfaktan, pati, jagung, gelatin, kayu manis, cengkeh, asam polilaktat, E-
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commerce, dan penggunaan sumber daya yang kaya). Secara lebih rinci, peta jalan 

penelitian yang disajikan pada masing-masing penelitian yang dilakukan oleh dosen. 

Lampiran 2 menunjukkan topik aktual penelitian dosen Departemen TIN, yang 

merupakan bagian realisasi program penelitian. Peta jalan penelitian lebih detail ada di 

masing-masing topik penelitian yang dikerjakan oleh para dosen TIN.  Peta jalan 

penelitian lebih rinci dikembangkan oleh masing-masing divisi, dan peneliti untuk tema 

penelitian topik tertentu. 

Masalah yang dihadapi bidang agroindustri sangat beragam. Masalahnya juga 

berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan umat manusia dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, penelitian dan pengembangan 

di bidang agroindustri harus dilanjutkan untuk menemukan cara yang tepat dalam 

mengelola sumber daya dan melindungi lingkungan. Memecahkan satu masalah dapat 

menciptakan masalah lain. Penelitian adalah siklus dan bersifat iteratif untuk 

menemukan solusi yang lebih baik (finding and designing better solutions). 

Pelaksanaan penelitian mengacu pada standar mutu penelitian yang ditetapkan 

oleh IPB. Tabel 10 menunjukkan Standar Mutu Penelitian IPB beserta indikator 

pencapaiannya. 

 

Tabel 10. Standar mutu penelitian IPB beserta indikator pencapaiannya 

 

No. 
Standar Penelitian IPB 

Standar Indikator Capaian 

1 a. Kegunaan dan relevansi dengan 
pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; Keterkaitan 
penelitian dengan pendidikan  

 Persentase judul penelitian per dosen min 30% 
 Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa 

minimal 60%  

b. Mempunyai nilai komersial   Persentase hasil penelitian yang memiliki kesiapan 
untuk dikomersialkan (Technological Readiness Level 
Score minimal 7) minimal 4% per tahun.  

c. Hasil penelitian dipublikasikan 
dalam bentuk artikel ilmiah 
(buku, prosiding, jurnal nasional 
dan internasional) dan 
HaKI/paten  

 Persentase hasil penelitian yang memperoleh HaKI 
minimal 4% per tahun 

 Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 
bentuk, buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah 
nasional/internasional minimal 80%. 

 Jumlah karya penelitian yang memperoleh 
penghargaan/award di tingkat provinsi/nasional 
/internasional minimal 20 per tahun 

d. Mahasiswa memperoleh layanan 
bimbingan penelitian  

 

 Persentase proposal hibah kompetisi yang diajukan 
oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program 
Diploma dan Sarjana minimal 10%.  

 Persentase proposal hibah kompetisi yang diterima 
terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh 
mahasiswa program Diploma dan Sarjana minimal 
30%.  
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No. 
Standar Penelitian IPB 

Standar Indikator Capaian 

2 a. Peneliti melaksanakan kegiatan 
penelitian yang sesuai dengan 
mandat departemen/pusat. 

Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat 
departemen dan ruang lingkup pusat minimal 80%.  

b. Penelitian yang bermutu  
 

Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional 
maupun internasional minimal 25%.  

3 
 

a. Perencanaan Penelitian Ada perencanaan penelitian (road map) di 
departemen/pusat/fakultas/ LPPM  

b. Pelaksanaan Penelitian  Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan 
roadmap minimal 80%.  

 Persentase penelitian multi tahun yang dilaksanakan 
secara paripurna minimal 80%.  

 Pelaksanaan penelitian harus sesuai dengan good 
research practices (GRP).  

c. Monitoring dan evaluasi 
penelitian  

Semua penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan 
kontrak penelitian/Surat Perintah Kerja (SPK).  

4 Pelaksanaan  Ada kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan 
proposal 

 Ada kesesuaian isi penelitian dengan proposal.  
 Ada kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan 

proposal.  
 Ada kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan 

penelitian dengan proposal  

5 a. Profesionalisme peneliti  
 

Persentase kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan 
tema penelitian minimal 90%.  

b. Capaian peneliti berupa Jumlah 
penghargaan yang diperoleh:  

 

 Persentase peneliti memiliki H indeks = 2 (scholar 
google) minimal 50%. 

 Jumlah peneliti yang mendapatkan penghargaan 
penelitian tingkat provinsi/ nasional/internasional 
minimal 20 orang per tahun.  

c. Sumberdaya peneliti yang 
mencukupi dan memenuhi 
kualifikasi pendidikan  

 

Persentase peneliti utama bergelar doktor yang mengikuti 
sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di 
luar negeri >4% (terhadap jumlah peneliti di departemen).  

6 Ketersediaan sarana dan prasarana 
yang mendukung kegiatan 
penelitian. 

 Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 
penelitian dengan jumlah yang memadai dengan 
kualitas yang baik.  

 Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana 
dan prasarana milik institusi (seperti laboratorium, 
studio, bengkel, kolam percobaan, dan lain-lain yang 
semuanya dilengkapi dengan peralatan yang 
memadai).  

7 Pengelolaan Penelitian  Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan 
rencana induk penelitian dan agenda riset IPB. 

 Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan 
tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam 
pengendalian mutu penelitian.  

 Adanya monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan penelitian.  

 Adanya pengelolaan basis data penelitian.  

8 Dana penelitian yang memadai  Rata-rata dana penelitian dosen minimal Rp. 50 juta 
per dosen tetap per tahun.  

 Persentase penggunaan dana Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat minimal 5% dari total 
RKAT IPB.  
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No. 
Standar Penelitian IPB 

Standar Indikator Capaian 

9 Sumber pendanaan yang berasal dari 
pemerintah dan non-pemerintah 
yang relevan dengan mandat 

Persentase pendanaan penelitian yang berasal dari 
sumber non-pemerintah minimal 35%  

 

Standar Penelitian yang tertuang dalam Peraturan Rektor IPB No. 11/IT3/Dt/2013 

tentang Standar Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program 

Pendidikan Pascasarjana IPB disebutkan bahwa: 

1) Jumlah dosen yang memiliki agenda penelitian sesuai dengan bidang studi dan 

semua penelitian sesuai dengan agenda >75%.  

2) Lingkup jaringan penelitian dosen mencakup tingkat internasional  

3) Jumlah artikel yang tercatat di dalam lembaga sitasi >25.  

4) Persentase penelitian mahasiswa merupakan bagian dari penelitian dosen >50%  

5) Jumlah karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh hak paten atau bentuk HAKI 

lainnya dari lembaga nasional/ internasional dalam 5 tahun terakhir >2.  

6) >75% hasil penelitian berdampak nyata terhadap peningkatan aspek produktivitas, 

kesejahteraan masyarakat atau mutu lingkungan.  
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Streamline Bidang Riset Saat ini Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 
  

 
 
 

   

  
 
 

 
 
 
 

  

  
 
 

 
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
 
 

  

     
 

 

 

 

Gambar 5. Peta jalan penelitian Departemen TIN 

Pengembangan sistem cerdas, 

optimasi dan desain solusi 

rekayasa sistem 

Pengembangan sistem inovasi dan 

desain produk serta jasa 

agroindustri 

Teknik Sistem 

dan Industri 

Sistem inovasi dan 

perencanaan operasi 

agroindustri, evaluasi, sistem 

distribusi, dan pemasaran 

agroindustri 

Deasin model sistem 

optimasi untuk produk/jasa 

agroindustri 

Pengembangan proses dan bahan 

maju untuk perbaikan nilai 

tambah komoditas 

Pengembangan proses dan 

bioproses bioenergi 

Teknik Proses 

dan Bioproses 

Pengembangan proses eco-

agroindustri yang aman dan 

berkelanjutan 

Pemodelan optimasi end-of pipe 

technology bagi kendali limbah 

industri 

Teknik dan 

Manjemen 

Lingkungan 

Optimasi proses material 

maju alami dan bioenergi 

berbasis komoditas 

agroindustri 

Pengembangan model 

proses/bioproses, optimasi 

material baru bernilai 

tambah tinggi, bioenergi dan 

proses ramah lingkungan 

Pengembangan metode baru untuk 

minimasi polusi 

Pengembangan model dan 

optimasi kuantitatif bagi 

proses eco-agroindustri yang 

aman dan berkelanjutan 

Integrasi-impelementasi 

sistem inovasi, cerdas, 

dan aman bagi produk-

jasa melalui proses yang 

aman dan berkelajutan 



Program Riset Strategis TIN 2019-2023                                                                                                    30 

 

3.4.  Penelitian yang Sedang dan Akan Dilakukan 

Fokus penelitian TIN mencakup topik-topik berikut: Teknik Industri dan 

manajemen, teknik proses dan bioproses, kontrol kualitas, pengemasan, bioindustri, 

teknik dan manajemen lingkungan, serta aplikasi bisnis dan industri.  

Aktivitas penelitian TIN yang telah selesai dikerjakan meliputi topik-topik antara 

lain: Pengolahan air limbah sulit terdegradasi (recalcitrant), Produksi membran filtrasi 

dan aplikasi teknologi membran dalam agroindustry, Produksi dan aplikasi bio-

insektisida, Pemanfaatan selulosa mikrobial sebagai membran filtrasi, Pengembangan 

asam polylaktat berbahan dasar sagu, Pengembangan dan aplikasi bioremediasi, 

Pengembangan strategi untuk pemasaran produk agroindustri, dan Pengembangan 

surfaktan berbasis minyak sawit untuk Industri minyak bumi.  

Status pengembangan berbagai popik penelitian dikelompokkan ke dalam empat 

kategori (Lampiran 1): Status 1 (Kegiatan Litbang), Status 2 (Technology proven), Status 3 

(Product proven), dan Status 4 (Pasar). Lampiran 2 menunjukkan tema penelitian staf 

TIN yang saat ini sedang berjalan. Penelitian tersebut dilakukan oleh dosen bersama 

dengan mahasiswa program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). 

 

3.5. Strategi Implementasi 

Standar mutu penelitian melalui Rencana Induk Penelitian (RIP) IPB tahun 2016-

2025, Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB tahun 2014, 

Standar Penelitian dalam Peraturan Rektor IPB No 11/IT3/Dt/2013 tentang Standar 

Mutu dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Program Pendidikan Pascasarjana 

IPB, SPMI Pascasarjana, dan Rencana Strategis Departemen TIN menjadi panduan dalam 

pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi penelitian yang dilakukan oleh Departemen TIN. 

Hasil pembobotan tersebut digunakan untuk menghitung urutan strategi 

perbaikan dan dipetakan hasilnya dalam Gambar 6. Berdasarkan Gambar tersebut dapat 

diketahui bahwa strategi agresif dan strategi diversif dengan titik 0.54; 0.75. 

Departemen TIN dapat melakukan strategi agresif (S-O) yaitu memaksimalkan semua 

kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang-peluang yang potensial untuk 

dijalankan. Peluang yang mendapatkan bobot tinggi yaitu tersedianya hibah kompetitif 

dari pemerintah yang memungkinkan untuk diambil dan diserap oleh staf dan 

mahasiswa TIN. Peluang tersebut dapat diserap dengan terus berupaya memaksimalkan 

kekuatan yang dimiliki yaitu kualifikasi dan keahlian peneliti. Jadi, dengan terpenuhinya 

kekuatan berupa kualifikasi dan keahlian peneliti baik staf pengajar dan tenaga 
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laboratorium akan mendukung terpenuhinya peluang berupa hibah penelitian dari 

pemerintah.  

 

 

Gambar 6. Pemetaan posisi strategi pengembangan kriteria penelitian  

 

 

Beberapa langkan perlu dilakukan untuk merealisasi program riset strategis tersebut, 

antara lain: 1) Mempromosikan dan memanfaatkan kepakaran, pengalaman, kapasitas 

dosen untuk meningkatan kualitas pendidikan melalui kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan jejaring nasional dan 

internasional, 2) Pengembangan dan implementasi peta jalan melalui kerjasama dengan 

industri, lembaga penelitian dan pemerintah (pusat, provinsi dan kabopaten/kota), 3) 

Intensifikasi promosi teknologi yang telah dikembangkan melalui bangsal percontohan 

industri dan display modelmodel sistem, produk, dan proses, dan 4) Pengembangan 

kerjasama penelitian dan PPM nasional dan internasional berdasarkan peta jalan 

kegiatan yang disusun bersama.  

Selain dengan langkah-langkah tersebut di atas, TIN juga berkomitmen 

berkontribusi nyata dalam pengembangan bidang penelitian IPB, sesuai sesuai dengan 

Renstra IPB 2019-2023, yaitu: 

a. Pengembangan Penyelenggaraan Penelitian: Pengembangan skema insentif 

penelitian, mobilitas, publikasi internasional; Penguatan sinergi dan kerjasama 

dengan lembaga penelitian, pemerintah dan swasta level nasional dan global 

b. Pengembangan Keilmuan: Shaping payung dan peta jalan riset dengan basis 

keilmuan terintegrasi dan transdisiplin menuju world class sciences; Pengembangan 
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riset untuk pembangunan etalase kedaulatan pangan, energi, dan maritim 4.0; dan 

Perancangan roadmap riset terapan sekolah vokasi 

c. Pendayagunaan Riset: Peningkatan daya guna riset melalui knowledge management 

system untuk pengayaan akademik, comdev, policy reform, dan scaling up inovasi-

inovasi riset 

d. Pengembangan dan Klasterisasi Pusat Penelitian: Pendirian pusat-pusat studi yang 

sesuai tuntutan jaman. 

Penelitian dan dosen mahasiswa TIN 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. 

 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 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, 
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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. 

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 dukunganpenelitian 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. 

Departemen TIN IPB telah membangun berbagai jejaring dengan mitra di dalam 

dan luar negeri (universitas terkemuka dan lembaga penelitian dan pengembangan) di 

bidang pendidikan, penelitian, dan transfer teknologi. Hubungan tersebut dibangun 

berdasarkan kontak individual maupun kelembagaan. Intensifikasi hubungan tersebut 

yang terencana dan terorganisasi dengan baik dan pembentukan hubungan baru akan 

lebih bermanfaat bagi pengembangan riset, pendidikan, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

TIN akan terus mengembangkan dan mengambil manfaat dari kerjasama 

penelitian dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki visi dan misi sejenis di mana 

sumber daya penelitian tersedia. Hal ini dinilai yang paling efisien untuk memenuhi 

kebutuhan TIN keterbatasan fasilitas untuk mengejar visi penelitian dan pengembangan 

TIN. Di antara kelebihannya adalah: (i) biaya investasi lebih sedikit, (ii) pengalaman tinggi 

dan kuat, (iii) tingkat kesiapan sumber daya manusia yang tinggi, dan (iv) dalam 

beberapa kasus, lembaga lain selangkah lebih maju dan tersedia sumberdaya penelitian 

yang belum optimum termanfaatkan. Oleh karena itu, TIN akan terus meningkatkan dan 

mempertahankan hubungan yang ada dan mengeksplorasi potensi lain untuk 

mengintensifkan kolaborasi penelitian bersama dengan cara yang lebih efisien, efektif, 

produktif dan maju. 

Terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai dalam 

hal perencanaan dan pelaksanaan penelitian, kurangnya dana menyebabkan jumlah 

publikasi internasional dan aplikasi bisnis hasil-hasil penelitian masih membutuhkan 

peneingkatan. Penelitian kolaboratif nasional maupun internasional memungkinkan TIN 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan penerapan hasil-hasil 

penelitian. 
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Program penelitian strategis ditetapkan sebagai sarana intensifikasi dan 

ekstensifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan di TIN. Dalam hal ini, TIN akan 

mendorong partisipasi staf dalam berbagai hibah kompetitif nasional dan internasional, 

kerjasama industri dalam penyelesaian masalah industri, dan penelitian bersama baik di 

tingkat nasinal maupun internasional. Selain itu, peta jalan penelitian ini dibangun 

sebagai pedoman program / kegiatan kerja sama dengan mitra. 

Staf TIN akan didorong untuk mengusulkan dana penelitian kompetitif melalui 

memberikan informasi, dan memfasilitasi persiapan dan pengajuan proposal. Usulan 

penelitian diarahkan mengacu pada program penelitian strategis. TIN menjaga tradisi 

melibatkan siswa dalam setiap kegiatan penelitian sebagai sarana untuk 

mengintegrasikan penelitian dan pengajaran. 

Pengembangan riset dikelompokkan dalam divisi merupakan kelompok dosen 

dengan keilmuan yang sama, sehingga divisi berfungsi sebagai pelaksana pengembangan 

keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumber daya manusia sesuai 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.  

Strategi Pencapaian sasaran 

 Strategi Departemen TIN dalam pencapaian standar mutu penelitian yang sudah 

ditetapkan oleh IPB adalah sebagai berikut: 

1. Strategi pencapaian Standar Mutu Hasil Penelitian: 

a. Mendorong setiap dosen untuk mengajukan proposal penelitian melalui 

penyebaran informasi dan fasilitasi. 

b. Mendorong dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya melalui 

penugasan dari departemen maupun divisi. 

c. Memberi bantuan penelitian bagi mahasiswa PS TIP dan menugaskan dosen 

melakukan pembimbingan. 

d. Memetakan hasil riset dosen dan mahasiswa Departemen TIN berdasarkan skor 

TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi/ Technological Readiness Level). 
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e. Mendorong dosen untuk melakukan penelitian yang berpotensi publikasi ilmiah 

melalui intensifikasi kerjasama dengan mitra internasional atau lembaga 

penelitian di luar IPB yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan reputasi 

tinggi. 

f. Mendorong dosen untuk senantiasa mensinergikan penelitian dengan kegiatan 

pengajaran sehingga kemudian akan meningkatkan kualitas pengajaran.  

2. Strategi pencapaian Standar Mutu Isi Penelitian: 

a. Mensosialisasikan topik-topik penelitian aktual dalam scope mandat departemen 

atau divisi secara rutin 

b. Mendorong persiapan proposal untuk dilakukan secara matang yang 

memperhatikan topik aktual dan melaksanakannya secara sistematis. 

3. Standar pencapaian Standar Mutu Proses Penelitian: 

a. Memperbaharui roadmap penelitian departemen sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan secara regular 

b. Melakukan sosialisasi roadmap actual secara rutin 

c. Mensosialisasikan good research practices (GRP) dan menekankan kembali 

kepada dosen untuk melaksanakan penelitian harus sesuai GRP 

4. Strategi pencapaian Standar Mutu Peneliti: 

a. Menggiatkan atau meningkatkan peran divisi dalam meningkatkan kompetensi 

peneliti melalui kegiatan pelatihan, workshop, seminar nasional dan 

internasional secara regular dan kolaborasi dengan asosiasi profesi. 

b. Memperbanyak publikasi dan sitasi melalui peran aktif di media research 

resopitory seperti Research Gate, Peer.us dan Academia.edu 

c. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengajukan usulan-usulan lomba 

penghargaan penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional. 

d. Mendorong dan menfasilitasi dosen untuk melakukan sabbatical leave, post doc, 

atau kerjasama penelitian di luar negeri lainnya.  

5. Strategi pencapaian Standar Mutu Pencapaian Sarana dan Prasarana: 

a. Meng-upgrade fasilitas-fasilitas untuk penelitian mahasiswa dan dosen serta 

melakukan penggalangan dana dari alumni. 

6. Strategi pencapaian Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: 

a. Menginformasikan tawaran-tawaran penelitian dari berbagai skema dan sumber 

pendanaan. 

b. Memfasilitasi persiapan dan proses aplikasi proposal penelitian. 

c. Meningkatkan kerjasama dengan industry dalam melakukan penelitian  
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Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan oleh 

LPPM IPB dan Kemenristekdikti mencakup standar mutu penilaian dan pengelolaan 

penelitian. Departemen TIN berkontribusi dalam menjaga standar mutu penelitian 

melalui hal-hal yang terurai secara detail dalam strategi-strategi di atas. 

4. PENUTUP 

Penelitian merupakan salah satu unsur Tridharma PT yang memegang peranan 

sangat penting dalam menghasilkan produk-produk dengan inovasi tinggi dan 

menunjang pelaksanaan dharma pertama (pendidikan) dan dharma ketiga (pengabdian 

kepada masyarakat). Penguatan IPB sebagai Research Based University dilakukan melalui 

penguatan budaya riset, sarana prasarana pendidikan dan penelitian, pendanaan, sistem 

informasi manajemen, sistem insentif untuk publikasi, serta manajemen inovasi dan 

kekayaan intelektual.  

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Departemen TIN merupakan bagian 

yang sangat sentral dari sistem pendidikan, dan merupakan tahapan awal kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, serta implementasi sistem pendidikan berorientasi 

pada 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 di Departemen TIN diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman dosen dan mahasiswa, 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). 

Panduan ini disusun sebagai panduan dosen dan mahasiswa dalam merencanakan dan 

melaksanaan penelitian. Dengan berpedoman pada panduan ini, diharapkan 

penggunaan sumberdaya dalam pencapaian tujuan pendidikan Departemen Teknologi 

Industri Pertanian lebih terarah, efeftif, dan efisien. 
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Lampiran 1. Status riset dan pengembangan berbagai topik penelitian TIN 
 

No Field / Topic Technology / Management 

Current State of Development*) 

S1 
(R&D) 

S2 
(Technology 

proven) 

S3 
(Product 
proven) 

S4 
(market

) 

1. Teknik dan Sistem Industri     

Ilmu Sistem (Networking 
and System tools) 

Pemodelan sistem untuk manajemen / bisnis agro-industri     
Perencanaan industri dan studi kelayakan pada agroindustri     
Manajemen operasi dan produksi     

Manajemen Sumber Daya Manusia     

Sistem informasi untuk agroindustri skala kecil dan menengah     

Sistem informasi terpadu untuk pengembangan agroindustri     

Sistem informasi untuk pendidikan     

Manajemen mutu Manajemen kualitas dalam agroindustri     

Sistem Intelijen Sistem pendukung keputusan untuk pengembangan agroindustri     

Bisnis elektronik E-bisnis untuk agro-industri     

Scale Up Modeling Pemodelan untuk proses agro-industri     

2. Teknik Proses dan Bioproses      

Pemrosesan Tanaman 
Pangan 
 

Pemrosesan beras dan pemanfaatan produk sampingan dari padi 
dan pengolahan beras (sekam, jerami, bekatul, pollard beras). 

    

Pemrosesan biji-bijian jagung, dan pemanfaatan produk sampingan 
dari pertanian dan industri jagung (tongkol jagung, daun & tangkai, 
minuman keras jagung, gluten, minyak jagung, kue jagung) 

    

Eksplorasi dan pemanfaatan akar dan umbi khas Indonesia 
(singkong, ubi jalar, taroes, selai, ganyong, garut, umbi dahlia dll) 
sebagai sumber karbohidrat dan bahan baku makanan ringan. 

    

Pemrosesan Tanaman 
Perkebunan 

Pemrosesan minyak kelapa sawit, oleo-kimia sawit dan turunannya 
(surfaktan), dan aplikasinya pada berbagai industri (kosmetik & 
produk perawatan pribadi, agen pencuci dan pembersih, agen 
pembanjiran), pelumas (rolling oil), bio-diesel. 
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No Field / Topic Technology / Management 

Current State of Development*) 

S1 
(R&D) 

S2 
(Technology 

proven) 

S3 
(Product 
proven) 

S4 
(market

) 

Pemrosesan kelapa dan produk sampingnya (minyak kelapa, 
minyak murni, kelapa kering, pasta dan bubuk santan, nata de 
coco, sabut kelapa, sabut kelapa, bungkil kelapa). 

    

Pemrosesan minyak jarak dan turunannya (minyak pengering, 
pelumas, plasticizer) 

    

Pemrosesan getah karet dan karet remah     

Pemrosesan pati sagu, dan pemanfaatannya (pati, modifikasi pati, 
substrat fermentasi solid-state, tepung komposit, hidrolisat pati, 
poliol, dan bioplastik berbahan dasar pati). 

    

Pemrosesan tebu dan produk sampingnya (gula tebu, tetes tebu, 
ampas tebu, fermentasi alkohol, MSG, asam organik) 

    

Memproses pemanis gula non-tebu (gula aren, inulin, stevioside)     

Pemrosesan kacang mete dan produk sampingannya (kacang-
kacangan, cangkang, jus buah, CNSL: Cangkang kacang mete untuk 
pernis). 

    

Tanaman hortikultura Teknologi pasca panen bunga potong hias (teknologi pengawetan, 
pewarnaan bunga, teknologi pengemasan dan transportasi), dan 
pemrosesan bunga kering. 

    

Teknologi pascapanen buah-buahan tropis (teknologi pengawetan, 
teknologi pengemasan dan transportasi, buah-buahan yang dilapisi 
edible film), dan pengolahannya (jus buah dan nektar, buah kering, 
selai buah, jeli dan tempel) untuk pisang, nanas, nangka, morianda, 
pala, lobi-lobi, alpukat, mangga, sour sop, jambu biji, pepaya, 
tomat, rambutan, durian, markisa dll. Produksi enzim tanaman 
(papaya papain, dan nanas bromelin). 
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No Field / Topic Technology / Management 

Current State of Development*) 

S1 
(R&D) 

S2 
(Technology 

proven) 

S3 
(Product 
proven) 

S4 
(market

) 

Teknologi pasca panen Aloe vera (minuman aloe, gel, teknologi 
bubuk dan pengeringan) dan penerapannya (industri makanan, 
kosmetik dan produk perawatan pribadi). 

    

Teknologi pasca panen sayuran (pengawetan, sayuran kering, 
keripik sayuran) untuk cabai merah, bawang merah, bawang putih, 
bawang merah, 

    

Tanaman minuman non-
alkohol (bahan penyegar) 
 

Pengolahan teh (teh hitam, teh hijau, teh Oolong, teh instan, teh 
rasa) 

    

Pemrosesan kopi (biji kopi, bubuk kopi, kopi instan, kopi rasa)     

Pemrosesan kakao (biji kakao, bubuk kakao, mentega kakao, CBS: 
pengganti cocoa butter) dan pemanfaatan pod dan pulp kakao 
untuk substrat fermentasi (pektinase, pektin, pakan, asam organik). 

    

Pemrosesan tembakau (teknologi pengeringan, tembakau 
beraroma) 

    

Produk berbasis kayu dan 
hasil hutan bukan kayu 

Pemrosesan papan partikel, multipleks, papan serat, pulp dan 
kertas 

    

Pengolahan Borneo Tallow, Madu Lebah, damar, turpentin, 
platechue, cacing sutra, rotan 

    

Minyak Atsiri, Bumbu dan 
Herbal 
 

Produksi minyak atsiri dari akar (minyak vertiver, minyak lawang), 
rimpang (minyak jahe), batang (minyak kayu manis), daun (cajuput, 
serai, minyak cengkeh, minyak nilam), bunga (minyak melati, 
minyak cengkeh, minyak mawar, minyak kenanga), buah (minyak 
pala); dan aplikasinya dalam wewangian. 

    

Pengolahan rempah-rempah dan rempah-rempah (teknologi 
pengeringan dan bubuk untuk menjaga rasa) dan formulasi 
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No Field / Topic Technology / Management 

Current State of Development*) 

S1 
(R&D) 

S2 
(Technology 

proven) 

S3 
(Product 
proven) 

S4 
(market

) 

Sumber daya air 
 

Pemrosesan makanan laut (ikan, udang, kepiting) dan produk 
sampingan (teknologi pengawetan: pembekuan, pengeringan, 
pengalengan, ikan asin, ikan asap; chitin & chitosan, tepung ikan, 
ensilage) 

    

Pengolahan rumput laut dan aplikasinya (pengeringan, 
penyulingan, bubuk, ekstraksi; tempel, agar-agar rumput laut yang 
diawetkan, karaginan). 

    

Produk hewani Pemanfaatan kulit, kulit, tulang, dan ligamen, dan produk 
sampingan penyamakan kulit lainnya untuk produksi gelatin; dan 
aplikasinya (makanan, farmasi, kosmetik dan produk perawatan 
pribadi, dll.) 

    

Produksi bubuk telur     

Pengolahan susu dan susu fermentasi, susu pasteurisasi, susu 
bubuk. 

    

Pemanfaatan produk 
Pertanian dan 
Agroindustri dan produk 
samping oleh Proses 
Bioteknologi 

Isolasi mikroorganisme industri potensial asli     

Produksi enzim mikroba (selulase, lipase, pektinase, amilase, 
protease) 

    

Produksi asam organik (asam hialuronat, asam asetat, asam sitrat, 
asam laktat, asam lemak) 

    

Produksi asam amino (lisin) untuk suplemen pakan     

Produksi biopolimer (plastik biodegradable, Asam Poli Laktat, 
selulosa mikroba untuk pemisahan membran - dibandingkan 
dengan polimer sintetis, xanthan gum) 

    

Produksi pelarut organik (aseton, butanol, etanol, metana)     

Produksi agro-kimia biologis (bioinsectiside, pupuk hayati)     

Produksi biosurfaktan (lipopeptida, threhaloselipide, rhamnolipide, 
sophoroslipide) 
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No Field / Topic Technology / Management 

Current State of Development*) 

S1 
(R&D) 

S2 
(Technology 

proven) 

S3 
(Product 
proven) 

S4 
(market

) 

Budidaya produk sampingan pertanian sebagai substrat untuk 
jamur yang dapat dimakan (champignon, jamur tiram, jamur 
jerami), pakan, protein sel tunggal, metana. 

    

Produksi pemanis (glukosa, fruktosa, sirup maltosa, poliol)     

Perkembangan kondisi 
dan bahan kemasan 
 

Proses produksi kemasan yang dapat dimakan     

Kemasan biodegradable     

Pengembangan suasana yang dimodifikasi     

Jaminan Kualitas dan 
Kontrol 

Jaminan kualitas dan kontrol dalam agroindustri     

3. Teknik dan Managemen Lingkungan     

Produksi bersih 
 

Produksi bersih di industri pulp dan kertas     

Produksi bersih di industri skala kecil dan menengah (industri tahu 
dan tempe, industri tapioka) 

    

Produksi bersih dalam industri kulit     

Pengurangan konsumsi air dalam agroindustri dan industri 
makanan 

    

Analisis Siklus Hidup Analisis siklus hidup dalam agroindustri (gula tebu, ternak, tapioka, 
minyak kelapa sawit, karet, sagu, budi daya padi, industri kulit) 

    

Pengelolaan Limbah 
Padat 

Pengomposan limbah pertanian     

Pengomposan sampah kota untuk pertanian     

Pengelolaan limbah berbahaya     

Teknologi Air Limbah 
 

Bioreaktor membran untuk pengolahan air limbah     

Desain dan optimalisasi bioreaktor anaerob untuk pengolahan air 
limbah 

    

Pengelolaan air limbah dari agroindustri skala kecil dan menengah     

Daur ulang dan penggunaan kembali air limbah     

Optimalisasi instalasi pengolahan air limbah     
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No Field / Topic Technology / Management 

Current State of Development*) 

S1 
(R&D) 

S2 
(Technology 

proven) 

S3 
(Product 
proven) 

S4 
(market

) 

Kontrol Polusi Udara Eliminasi H2S dan SO2 dari limbah gas industri dengan 
menggunakan biofilter 

    

Teknologi Air Bersih Proses membran untuk pengolahan air     

Desain dan optimalisasi unit operasi / proses unit untuk 
pengolahan air 

    

Optimalisasi instalasi pengolahan air     

Konservasi air di industri pertanian dan pangan     

Biofiltrasi untuk pengolahan air dan air limbah     

Elimnasi nutrisi dari limbah cair agroindustri     

Bioremediasi 
 

Bioremediasi tanah tercemar berminyak     

Seleksi Mikroorganisme untuk degradasi senyawa hidrokarbon     

Fotoremediasi untuk daur ulang udara     

Pembangunan Daerah 
yang Ramah Lingkungan 

Pengembangan Regional Ramah Lingkungan terkait agribisnis dan 
agroindustri 

    

Pemodelan Lingkungan Emisi gas rumah kaca di landfill / open dumping     

 Sistem loop tertutup untuk industri minyak kelapa sawit dan tebu     
*)Keterangan: 

1. Status pengembangan teknologi dijelaskan secara kualitatif sebagai berikut: 

No. Code State of development 

1 S1 R &D activities 

2 S2 Technology proven 

3 S3 Product proven 

4 S4 Market  

2.  Sumber daya penelitian TIN akan diprioritaskan untuk mempercepat pencapaian target akhir implementasi teknologi (pasar) 
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Lampiran 2. Topik penelitian dosen Departemen TIN saat ini (urutan disusun berdasarkan abjad inisial nama dosen) 
 

No. Kode Nama Topik penelitian 

1 AIS Ade Iskandar, Dr., Ir., MSi. Rekayasa pengemasan transport; Modified Atmofere storage dan control atmosfere 
storage; Pengemasan, Penyimpanan dan Penggudangan; Rekayasa Peralatan industri 
pertanian; Pengembangan proses produksi turunan gula merah 

2 AMF Anas M. Fauzi, Prof., Dr., Ir., MEng. Kajian agroindustri berkelanjutan 

3 AND Andes Ismayana, Dr., Ir., MT. Teknik pengolahan limbah agroindustry; Analisis LCA dan Produksi Bersih pada 
Agroindustri; Teknologi Nano dalam Pemanfaatan Limbah Agroindustri 

4 ANS Ani Suryani, Prof., Dr., Ir., DEA. Sintesis dan pengembangan berbagai jenis surfaktan dan aplikasinya untuk beragam 
industry; Sintesis dan pengembangan energy terbarukan dari basis minyak dan pati; 
Peningktan nilai tambah produk pertanian/by-produk industri pertanian.melalui 
chemical, bio-chemical dan enzimatis 

5 DJM Djumali Mangunwidjaja, Prof., Dr., Ir., DEA Rekayasa bioproses produksi energi dari biomassa lignoselulosa;  Pendayagunaan dan 
peningkatan nilai tambah inulin dari sumber nabati local (Umbi Dahlia, Pandan Laut, 
Tongkol buah m,erah) untuk industry farmasi; Rekayasa bioproses untuk untuk produk 
berprotein tinggi dan penerapannya untuk bioindustri (Pertanian, Farmasi); Bio Katalisis 
untuk enzim inulinase dari sumber lokal 

6 DWS Dwi Setyaningsih, Dr., Ir., MSi. Proses pemurnian dan aplikasi MDAG; Sintesis dan formulasi probiotik dari rumput laut; 
Hidrolisis asam untuk produksi nanokristal selulosa dari tandan kosong sawit; Formulasi 
bioaditif munyak atsiri untuk bahan bakar 

7 ELA Elisa Anggraeni, Dr., STP., MSc. Innovation @ Network/Inovasi & Jejaring Organisasi; Pengembangan Ecosystem 
Kewirausahaa (Entrepreneurial ecosystem); Open Innovation/Inovasi Terbuka 
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No. Kode Nama Topik penelitian 

8 ERH Erliza Hambali, Prof., Dr., Ir., MSi. Sintesis dan pengembangan berbagai jenis surfaktan (khususnya dari minyak sawit) 
untuk aplikasi di Industri minyak dan gas (untuk teknik EOR/IOR), pertanian,,   dan 
industry lainnya; Sintesis dan pengembangan energi terbarukan  berbasis minyak dan 
biomassa lainnya melalui proses kimia dan thermochemical; Peningkatan nilai tambah 
hasil samping/by product industri pertanian menjdi produk baru dan inovatif sesuai 
kebutuhan industry; Kajian sustainability industry bioenergy  

9 ERN Erliza Noor, Prof., Dr., Ir. Teknologi Membran: Pemisahan dan pemurnian produk agroindustri dan pembuatan 
membran; 2.  Teknologi Proses Hilir Produk Pertanian : Industri Hilir Produk Pertanian; 
Beberapa komoditi yang pernah dilakukan antara lain : Pati garut, Jeruk, Kakao,Kopi, 
Jahe Temulawak, Stevia; 3.  Teknologi Nano : Peningkatan Kualitas Produk Agroindustri 

10 EWA Endang Warsiki, Dr., Ir., MT. Packaging material interaction on agroindustrial product; Packaging safety for 
agroindustrial product; Active, smart and Intelegent Packaging 

11 FQU Faqih Udin, Dr., Ir., MSc. Pembangunan agroindustri beras 

12 FFH Farah Fahma Cellulose-based micro and nano-fiber and their application in nanocomposite 
production; Bio-material and bio-composites manufacturing; Biomass technology & 
value-added utilization of agricultural biomass; Produksi Nanofiber Selulosa dari Limbah 
Pertanian dan Aplikasinya sebagai Nanofiller pada Pembuatan Nanokomposit Pati 
Termoplastik-PVA untuk Bahan Kemasan; Pengembangan Antimicrobial Sachet 
Berbahan Dasar Nanoselulosa dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dan 
Antimicrobial Agent Alami untuk Aplikasi Kemasan Pangan; Production of Lignin 
Nanoparticles based Active Packaging 
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No. Kode Nama Topik penelitian 

13 HSH Hartrisari Hardjomidjojo Desain Model Pemetaan UKM untuk Peningkatan daya Saing; DSS Spasial Dinamik untuk 
Ketahanan Pangan; Pemodelan Sistem Agroindustri; Desain Penilaian Cepat Kinerja 
Agroindustri; Rancang Bangun DSS untuk Pengembangan Agroindustri 

14 IAK Ika Amalia Kartika, Dr., Ir., DEA Ekstraksi Reaktif untuk Memproduksi Minyak, Biodiesel, dan Biomaterial; Produksi 
Biokomposit dari By Product Komoditas Pertanian; Karakterisasi Senyawa-senyawa Aktif 
dari Komoditas Pertanian  

15 IKS Khaswar Syamsu, Prof., Dr., Ir., MSc. Rekayasa proses untuk produksi  produk antara lain : a) Bioplastik dari Nanoselulosa 
Asetat, d) Selulosa Mikrobial, b) Gambir, c) Bioproduk, dan c) Bioetanol 

16 ISL Illah Sailah, Dr., Ir., MS Rekayasa proses kimia, polimer alami, gum, dan biomaterial 

17 IYU Indah Yuliasih, Dr, Ir., MSi. Pengembangan bahan kemasan ramah lingkungan, Penyimpanan komoditi dan produk 
agroindustry, Pengembangan komoditi bahan penyegar dan hortikultura  

18 LBH Liesbetini Hartoto, Dr., Ir., MS. Pengembangan Teknologi Bioproses untuk Menghasilkan Berbagai Produk, antara lain : 
Bioetanol, Selulosa Mikrobial, Senyawa Aktif Mikrobial, dll; Hidrolisis enzimatis bagas 
sorgum manis dengan praperlakuan alkali hidrotermal untuk produksi bioethanol. 

19 MAN M. Arief Darmawan, Ir., MT. Sistem dan teknik industri 

20 MAR Marimin, Prof., Dr., Ir., MSc. Rekayasa DSS dan Sistem Cerdas untuk Pengembangan Agroindustri; Pemodelan Sistem 
Agroindustri; Pengembangan Agroindustri Berkelanjutan (Sustainable agrogreen 
agroindustri, Green Industri Productivity); Pengembangan Sistem Logistik dan Rantai 
Pasok Agroindustri Berkelanjutan; Optimasi untuk substitusi bahan baku industri impor 
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No. Kode Nama Topik penelitian 

21 MFD Machfud, Prof., Dr., Ir.,MS. Pemodelan/ Rekayasa Sistem Produksi; Clean and green production system; Rekayasa 
Sistem Rantai Pasok; Rekayasa Sistem Pengembangan Agroindustri 

22 MSM Meika Syahbana Rusli, Dr.,Ir. Pengembangan Proses dan Produk Berbahan Baku  Tanaman Rempah, Herbal dan 
Aromatik (Simplisia, Powder, Ekstrak, Minyak Atsiri); Sistem Produksi dan Klaster 
Industri Kelompok Produk Terkait; Komposisi Aroma Minyak Atsiri Indonesia; Teknologi 
Ekstraksi Minyak Atsiri Ramah Lingkungan. 

23 MRH Mulyorini Rahayuningsih, Dr., Ir., MSi. Bioinsektisida/bioherbisida/biopestisida;  Pengembangan produk-produk berbasis 
bioproses rekayasa bioproses secara umum, Topik yang sudah diteliti antara lain : 
Pepton dengan proses enzimatis, kefir, bioethanol, asam sitrat , dll 

24 MRY Muhammad Romli, Prof., Dr., Ir.,MSc.St. LCA-based decision making 

25 MUS Muslich,Dr., Ir., MSi. Rekayasa proses Berasas Minyak/ Lemak; Rekayasa Proses untuk Produk Olahan Karet; 
Total Quality Management; Sistem Manajemen Halal 

26 MYN M. Yani, Dr.,Ir., MEng. Life Cycle Analysis (LCA) pada Agroindustri; Produksi Surfaktan (OSD) dan Penerapan 
pada Proses Bioremediasi/Fitoremediasi; Produksi Biopelet dari Limbah Agroindustri 
(Skala Laboratorium/Pilot/Industri); Mikrobiologi Lingkungan; Analisis Risiko Lingkungan 

27 NAP Niken Ayu Permatasari, STP., MSi. Pengawasan mutu, sistem jaminan mutu, pengembangan produk agroindustri 

28 NSI Nastiti S. Indrasti, Prof., Dr., Ir. Pengembangan NanoTeknologi untuk Penanganan Limbah Padat Industri Gula; Produksi 
Bersih (Cleaner Production) untuk Agroindustri; Teknologi Penanganan Limbah Padat; 
Pengembangan Produk  dari Nanosilika/sengoksida; Pengembangan Produk Ramah 
Lingkungan 
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No. Kode Nama Topik penelitian 

29 ONS Ono Suparno, Dr.,STP., MT. Teknologi Penyamakan Kulit; Pengembangan Bahan-Bahan Baru untuk Produksi Kulit 
Samak (Kulit Samak Eksotik); Material-Material Baru untuk Penyamakan (Bahan-Bahan 
Pra-penyamakan, Penyamakan, Finishing); Teknologi Serat dan Polimer; Pengembangan 
Produk Berbasis Kulit/Kolagen (Gelatin, Serat Kolagen, Adesif); Pengembangan Produk 
dan Konsumen dengan Riset Aksi 

30 PSD Prayoga Suryadarma, Dr., Ir., MT. Rekayasa sel E. coli untuk produksi etanol dan alanin dari limbah agroindustry; Rekayasa 
Metabolik Sel dan Kondisi Bioproses untuk Microbial Fuel Cell dari Limbah Ligoselulosa; 
Produksi Transgluaminase dari limbah pengolahan sagu dan aplikasinya untuk 
Peningkatan Karakteristik Pati Sagu; Ekstraksi dan Pemurnian Inulin dari Tongkol Buah 
Merah dan Aplikasinya di Industri Farmasi 

31 PUR Purwoko, Dr., Drs., MSi. Pengembangan bioproses 

32 SKD Sukardi, Prof., Dr., Ir.,MM. Pembangunan Agorindustri Terpadu Tingkat Regional Menggunakan      Konsep Ekologi 
Industri (Regionalism of Integrated Agroindustrial Development After Industrial Ecology 
Concept); Pengembangan Sistem Proses Produksi Tertutup Agroindustri (Design A 
Closed Production System of Agroindustry); Sistem Pengolahan Limbah Nir Input (Zero 
Input Waste Treatment System); Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Nilai Tambah 
(Added Value Based Regional Economic Development);  Perencanaan Produksi dan 
Industri Menurut Kaidah Life Cycle Analysis untuk Minimisasi Limbah (LCA for Industrial 
Planning) 

33 SRJ Sapta Raharja, Dr., Ir., DEA Pirolisis Bahan Pertanian untuk Bahan Tambahan Makanan; Produksi Omega 3 dari 
Minyak Ikan Secara Enzimatis; Proses Separasi Provit A dan Vit E dari CPO Menggunakan 
Adsorbent; Pengembangan Klaster Berbasis Agroindustri; Inovasi & Formulasi Produk 
Berbasis Agroindustri; Cross.linking gluten pada tepung-tepung lokal sebagai substitusi 
gandum. 
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No. Kode Nama Topik penelitian 

34 SUG Sugiarto, Dr., Ir., Msi. Teknologi pengemasan; Self Life Study; Pengembangan bahan kemasan ramah 
lingkungan  

35 SUP Suprihatin, Prof., Dr.-Ing., Ir. Strategi Agroindustri; Rekayasa Enterprise; Refutation-based research – show 
something to be false 

36 TAJ Tajuddin Bantacut, Dr., Ir., MEng. Pengelolaan  Air Bersih / Air Limbah; 2. Recyling Bahan Organik dan Nutrien; Teknologi 
Hijau (green technology), reduksi gas rumah kaca; Ekologi Industri, dan agroindustri 
berkelanjutan (sustainable agroindustry); LCA, carbon dan water foot print, pemodelan 
lingkungan 

37 TCS Titi Candra Sunarti, Dr., Ir., MS. Pengembangan produk tepung-tepungan berbasis komoditas local; Pemanfaatan 
starch-based biodegradable materials; Pengembangan bahan lignoselulosa dan pati 
untuk bioethanol; Pengembangan Starch based matrix for drug delivery 

38 TFK Taufik Djatna, Dr., Ir.,MSi. Internet of Things (IoT) untuk Aplikasi Operasi Industri; Desain Produk/Jasa berbasis 
Kansei Engineering; Sistem Sensor Cerdas untuk Produksi dan Industri; Mobile-
Pervasive Industrial Information Systems; Technology Management based on 
Information and Knowledge Engineering 

39 YAN Yandra Arkeman, Dr.,Ir., Sistem Intelejen untuk Agroindustri;  Rantai Pasok Pangan Agroindustri; Strategi 
Pengembangan Agroindustri Berkelanjutan (Sustainable) 

40 ERY Eriyatno, Prof. (em)., Dr., Ir., MSAE Sistem Pengambilan Keputusan 

41 IRJ Irawadi Jamaran, Prof. (em), Dr.,Ir. Strategi Pengembangan Agroindustri 
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Lampiran 3. Peta Jalan Penelitian Agro-Maritim 4.0 
 
 

Target Analisis big data penguasaan penerapan artificial intelligent, 
penguasaan big data, network-maschine learning 

implementasi sistem 
cerdas 4.0 

Pengembangan Teknologi Big data building and 
mining 

 

investasi teknologi 
pendukung smart 

system 

penerapan prinsip-
prinsip dan teknologi 

pendukung smart 

 

Asesmen kebutuhan 
pada kontek bisnis, SDM 

dan kelembagaan 

Penguatan inovasi pada 
sistem bisnis kumunitas 

  

Baseline Pemetaan target 
komunitas dan capaian 

teknologi 

   

 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 

 

 


