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Berita

Pelantikan Pengurus
Kementerian Pertanian

Himpenindo

Cabang

(Jakarta, 25 januari 2018) Dalam rangka mendukung kegiatan penelitian
pertanian,
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Pertanian bersama dengan
LIPI
melakukan
pelantikan
pengurus
Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo)
cabang Kementerian Pertanian periode 2018
- 2023. Berdasarkan berita resmi dari
Balitbang Kementan yang diakses melalui
laman
resmi
Kementerian
Pertanian,
Pelantikan Pengurus Himpenindo Cabang
Kementerian Pertanian dilakukan pada
Kamis 25 Januari 2018 di Auditorium
Balitbangtan. Ketua umum Himpenindo
pusat Prof. Dr. Bambang Subiyanto yang
mengukuhkan
Himpenindo
cabang
Kementerian Pertanian tersebut.
Saat pelantikan, para peneliti membaca
pakta integritas yang dipimpin oleh Ketua
Himpenindo Cabang Kementerian Pertanian, Dr. Muhammad Prama Yufdy,
M.Sc.
Dalam sambutannya, Prof Bambang Subiyanto menegaskan bahwa para
peneliti Kementan harus dapat menghasilkan penelitian yang bisa dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Kepala Balitbangtan, Dr. Muhammad Syakir,
MS, sebagai Dewan Pembina juga mengatakan bahwa untuk menjadi
bangsa yang maju, maka risetnya harus kuat. Lebih lanjut juga dinyatakan
bahwa peneliti harus bekerja secara profesional untuk menghasilkan
penelitian terbaik. (ABS)
.
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Berita

Pelantikan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia
(Jakarta, 31 Mei 2018). Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Menristekdikti) RI, Mohamad Nasir resmi melantik peneliti fisika
berprestasi Indonesia, Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggantikan Plt. Kepala LIPI, Bambang
Subiyanto pada Kamis (31/5/2018) sore, di Auditorium Utama LIPI Pusat
Jakarta.
Mengutip dari sumber dari HUMAS
LIPI yang diakses melalui laman
resmi LIPI, Handoko, panggilan
akrab Laksana Tri Handoko,
menjadi Kepala LIPI yang baru
setelah melewati proses panjang
seleksi terbuka jabatan Kepala
LIPI hingga dilantik saat ini.
Handoko mengatakan, setidaknya
ada tiga program prioritas yang
perlu dilaksanakan LIPI. Pertama,
melanjutkan
pembenahan
manajemen riset di internal LIPI
mengikuti norma dan standar
global.
Kedua, mempercepat peningkatan kapasitas dan kompetensi riset melalui
peningkatan kualifikasi sumber daya manusia (SDM), perekrutan diaspora
secara masif dan kolaborasi dengan mitra dari dalam dan luar negeri.
Dan ketiga, meningkatkan peran LIPI sebagai penyedia infrastruktur (SDM
dan perangkat keras/lunak) riset nasional, dan hub (tempat/wadah)
kolaborasi untuk aktifitas kreatif berbasis iptek yang terbuka bagi semua
kalangan (akademisi, mahasiswa, dan industri).
Lebih lanjut, Handoko menyampaikan bahwa saat ini LIPI sedang
mengubah proses internal organisasi. “Ini pertama yang harus saya
selesaikan. Kemudian manajemen riset di internal LIPI, supaya sesuai
standar global”, menurut Handoko. Setelah itu kita akan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia termasuk rekrutmen dispora dan
meningkatkan kolaborasi dengan semua mitra. Membuka semua
infrastruktur di LIPI supaya bisa dipakai semua orang. Sehingga bisa
terjalin kolaborasi secara alami," paparnya. (ABS)
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Berita

Persiapan Kongres ke-2 Himpenindo Tahun 2018

(Jakarta, 17 Oktober 2018). Mengingat semakin dekatnya penyelenggaraan
Kongres ke-2 Himpenindo tahun 2018, yang rencananya akan diadakan di
Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2018, maka dilaksanakan rapat persiapan
Kongres ke-2 Himpenindo. Kegiatan persiapan diselenggarakan di Hotel
Kartika Chandra pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018. Rapat dipimpin
langsung oleh Ketua Umum Himpenindo Prof. DR. Bambang Subiyanto,
M.Agr, dengan narasumber antara lain; Bapak Ahyar, MH (Kemenkumham),
Prof. Gono Semiadi (LIPI), Prof. Estiko Rijanto (LIPI), DR. Agus Fanar
Syukri (LIPI), DR. Hadi Supratikta (LIPI) dan Prof. Evvy Kartini (BATAN).
Rapat persiapan ini juga dihadiri oleh segenap anggota Himpenindo dan
juga perwakilan Pengurus Cabang Himpenindo. Dalam rangkaian kegiatan
rapat tersebut juga dibahas beberapa agenda, antara lain: Finalisasi Etika
Peneliti dan AD/ART Himpenindo, FGD Penyusunan Komite Akreditasi
Sertifikasi Peneliti Non ASN, FGD Pembuatan e-bulletin dan Assesor Jurnal
Ilmiah dan Program Kerja Himpenindo 2018 – 2023.
Disepakati tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Himpenindo, antara lain;
Himpenindo akan melaksanakan kongres ke II sekaligus pemilihan Ketua
Pengurus Pusat, Ketua Dewan Etik dan Kehormatan Peneliiti serta Ketua
Dewan Pengawas Himpenindo. Kemudian, Pada saat Kongres II akan
menyampaikan/ menetapkan: Etika Peneliti dan AD/ART Himpenindo,
Komite Akreditasi Sertifikasi Peneliti Non ASN, e-bulletin Himpenindo dan
Program Kerja Himpenindo 2018 – 2023. (ABS)
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Opini

Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Untuk Mendorong Pembentukan Model Bisnis
Masa Depan
Perkembangan
TIK
yang
memacu
terjadinya
ekonomi
digital
memungkinkan sektor-sektor yang sebelumnya sudah dalam zona aman,
menjadi terancam karena kehadiran substitute industri yang sudah mulai
bermunculan. Trend terbarui, beberapa perusahaan menggunakan aplikasi
berbasis internet untuk mendukung pemasaran produknya. Tidak hanya
pada kegiatan promosi yang menampilkan produk supaya diketahui oleh
para konsumennya, bahkan beberapa perusahaan menggunakan teknologi
internet ini untuk mendukung kegiatan transaksi, misalnya penjualan
produk kepada konsumennya. Inovasi dan kompetisi memungkinakan untuk
mendorong ke arah creative destruction, ada layanan lama yang hilang dan
nilai tambahnya tergantikan oleh kehadiran inovasi TIK. Pemerintah harus
hadir dan siap untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin
terjadi karena perkembangan TIK yang semakin pesat pada tataran
kebijakan.
Dalam seluruh aspek kehidupan, TIK mengubah cara masyarakat dalam
berinteraksi dan menawarkan cara yang efisien dalam proses produksi serta
cara baru dalam melakukan bisnis, seperti; akuisisi pelanggan dan
perawatan melalui media sosial. Hampir setiap model bisnis industri telah
terganggu dengan adanya inovasi teknologi digital selama dekade terakhir,
sebagaimana diilustrasikan pada Gambar berikut ini

Gambar Transformasi Bisnis diera digital
Berdasarkan data dari Badan pusat Statistik, di Indonesia, hal tersebut
dapat dilihat dari kontribusi TIK yang signifikan terhadap PDB, perdagangan
internasional dan tenaga kerja. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa secara agregat, sektor TIK memiliki pengganda output sebesar
1,359 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan permintaan akhir
sektor TIK sebesar 1 triliun rupiah akan mampu meningkatkan output
sebesar 1,35 triliun rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor TIK
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merupakan pendorong pertumbuhan
peningkatan sosial masyarakatnya.

ekonomi

yang

berdampak pada

Dalam konteks bisnis, perkembangan TIK dalam wujud internet membawa
dampak transformasional yang menciptakan paradigma baru dalam dunia
bisnis berupa pemasaran digital (Digital Marketing) pada awal penerapan
electronic commerce (e-commerce) yang bermula di awal tahun 1970-an
dengan adanya inovasi semacam electronic fund transfer. Salah satu alasan
pesatnya perkembangan bisnis online adalah adanya perkembangan
jaringan protokol dan sofware dan tentu saja yang paling mendasar adalah
meningkatnya persaingan dan berbagai tekanan bisnis. Dengan demikian,
sebuah bisinis elektronik meliputi semua hal yang harus dilakukan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk melakukan
kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen.
Dalam melakukan bisnis secara elektronik, infrastruktur TIK digunakan
untuk berhubungan dengan konsumen, rekan bisnis, dan supplier.
Penggunaan internet menyebabkan proses bisnis menjadi lebih efisien.
Dalam penggunaan e-business, perusahaan perlu untuk membuka data
pada sistem informasi mereka agar perusahaan dapat berbagi informasi
dengan konsumen, rekan bisnis, dan supplier dan dapat bertransaksi secara
elektronik dengan mereka memanfaatkan internet.
Penerapan teknologi ini dapat memperluas pangsa pasar perusahaan
terutama adalah biaya untuk iklan yang murah dibandingkan dengan
iklan di jalan maupun media massa. Perlu adanya sosialisasi dan
pembelajaran yang mendalam serta persiapan yang matang sebelum
menerapkan aplikasi e-business. Kelemahan pada e-business maupun ecommerce dapat disiasati dengan cermat, namun dibutuhkan lebih dari
sekedar rencana yang matang, juga tenaga ahli yang menanganinya.
Cross functional system yang terintegrasi dalam perusahaan atau
organisasi sangat di butuhkan di Indonesia saat ini, hal tersebut berguna
untuk menigkatkan daya saing. Perkembangan e-business terkait dengan
perkembangan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) di suatu Negara,
banyaknya hambatan yang akan menghadang dalam pengembangan TIK
di Indonesia harus siap di hadapi
dengan
mengembangkan
SDM,
menyediakan
infrastruktur, mempersiapkan management perusahaan,
menganalisa kesesuaian lingkungan eksternal
yang
potensial,
dan
pengawasan proses implementasi dengan seksama. Bila dilihat dari
pembahasan di
atas, Indonesia
masih
kurang
siap menghadapi
perkembangan TIK yang semakin cepat, baik dari segi hukum
(cyberlaw)
maupun
sumberdayanya,
oleh karean itu e-commerce
Indonesia
adalah
pasar
yang
potensial
untuk
digarap karena
pertumbuhan pengguna internetnya yang cepat. (ABS)
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Tokoh

Prof. DR.rer.nat. Evvy Kartini
Sebagai
bangsa
Indonesia,
kita
patut
berbangga, memiliki seorang Srikandi ahli
teknologi tenaga nuklir yang prestasinya telah
diakui dunia. Beliau adalah Prof. DR rer. Nat.
(rerum naturalium) Evvy Kartini, salah satu
dari hanya sepuluh ahli sejenis yang ada di
dunia. Di kalangan internasional, Evvy memiliki
reputasi terhormat. Ia dikenal sebagai ilmuwan
penemu penghantar listrik berbahan gelas.
Evvy Kartini lulus sebagai sarjana Fisika dari
Institut Teknologi Bandung tahun 1988 dan
mulai menjajaki penelitian terhadap material
gelas saat magang di Hahn Meitner Institute
(HMI) di Berlin, Jerman, 1990. PAda saat itu,
Evvy langsung mendapat bimbingan dari ahli
hamburan neutron, Prof. Dr. Ferenc Mezei.
Adapun karier penelitian Evvy dimulai ketika menyelesaikan S2-nya dari
Jurusan Fachbereich Physik di Technsehe Universitaet Baka (TUB) Germany, pada
tahun 1992. itu ia berhasil menemukan model baru difusi dalam material
gelas. Evyy kemudian membuat berbagai penelitian dari bahan gelas.
Seperti saat ini, ia membuat baterai mikro yang dapat diisi ulang. Baterai
yang merupakan hasil proses dengan metode teknik hamburan neutron itu,
mampu menghasilkan daya yang lebih besar dibanding baterai yang ada
saat ini dan juga ramah lingkungan.
Dengan kegigihan dan semangat pantang menyerah, Evvy mendapat gelar
doktor dengan predikat cum laude atau terpuji dari Universitas dan jurusan
yang sama pada tahun 1996 dan berhak menyandang gelar DR.rer.nat.
Sederet prestasi lainnya juga didapat saat Prof. Evvy berada di Jerman.
Dan, yang paling berkesan adalah saat terpilih sebagai wanita Asia pertama
yang mengikuti Program Hercules. Pada 1994, namanya mulai tercatat
dalam jurnal penelitian internasional bergengsi seperti Physica B. Sejak itu,
tawaran presentasi dan konferensi mengalir deras. Akhirnya pada 19982000 namanya tercatat di sepuluh jurnal bergengsi sebagai peneliti utama.
Saat ini Evvy Kartini adalah Peneliti Utama pada Badan Tenaga Atom
Nasional (BATAN). Pada tahun 2002 dan 2003, ia menerima „RUT Award‟
dari Presiden RI, Megawati Soekarno Putri, sebagai peneliti utama nasional
terbaik, dan „Science Technology Award‟, dari Yayasan Sains Toray
Indonesia, Jepang. Prof. Evvy Kartini juga dianugerahi sebagai 10 Inovator
Indonesia dalam Teknologi, oleh TEMPO pada tahun 2012. Disela-sela
kegiatan profesinya tersebut, Beliau juga aktif mengajar disejumlah
Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta di Indonesia dan membimbing
proyek penelitian mahasiswa tingkat sarjana, pasca sarjana hingga doctoral
di beberapa Perguruan Tinggi dalam negeri bahkan hingga manca Negara.
Dalam kesibukannya tersebut, Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan
ilmiah dan organisasi lainnya seperti tergabung dalam anggota jurnal
akreditasi nasional dengan mitra kolaborasi nasional maupun internasional.
Prof. Evvy juga memimpin beberapa konferensi dan lokakarya internasional
dan memimpin beberapa organisasi seperti; MRS-Ina, INSS, dll, anggota
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dewan internasional masyarakat internasional, seperti; ISSI, ASSSI,
AONSA, dll. Terkait dengan Himpenindo, saat ini Prof. Evvy Kartini
dipercaya sebagai Ketua Himpenindo Cabang BATAN.

Diseminasi Hasil Riset

Autonomous Tractor, Inovasi
Mendukung Revolusi Industri 4.0

Mekanisasi

Mengikuti perkembangan teknologi
dari zaman ke zaman dan untuk
menjawab tantangan yang ada,
Kementerian Pertanian berinisiatif
menggenjot
produktivitas
pertanian dengan meluncurkan
Revolusi
Industri
Mekanisasi
Pertanian 4.0 ditandai dengan
penggunaan mesin-mesin otomasi
yang terintegrasi dengan jaringan
internet.
Inovasi
Teknologi
Mekanisasi
Pertanian
Modern
Mendukung Revolusi Industri 4.0
menunjukan
bahwa
peran
mekanisasi pertanian merupakan salah satu komponen penting untuk
pertanian modern dalam mencapai target swasembada pangan
berkelanjutan. Salah satu upayanya menghasilkan mesin otomasi
Autonomous Tractor menggunakan system kemudi yang dapat dikendalikan
secara otomatis.
Autonomous
Tractor
merupakan
hasil
inovasi
terbaru
Badan
Litbang
Pertanian
(Balitbangtan)
melalui organnya Balai Besar
Pengembangan Mekanisasi
Pertanian
(BBP
Mektan).
Traktor empat roda otonom
ini
mengunakan
Sistem
navigasi GPS berbasis Real
Time
Kinematika
(RTK).
Traktor tanpa awak ini
mempunya
fungsi
dan
keunggulan untuk Mengolah
Tanah dengan menggunakan
Traktor Roda 4 dengan
system kemudi yang dapat
dikendalikan
secara
otomatis. Traktor otonom ini
dapat
melakukan
pengolahan lahan sesuai
dengan peta perencanaan dengan akurasi 5-25 cm. Sistem kontrol pada
traktor terdiri atas pengendalian stir, gas, gear, rem dan kopling.
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Sedangkan untuk aplikasi
implemen dan PTO.

pengolahan lahan digunakan pengendalian

Kebaharauan autonomous traktor empat roda (traktor empat roda otonom)
hasil rekayasa BBP Mektan ini dapat dilihat dari adanya pengembangan
sistem navigasi RTK Base Rover berbasiskan modular (bukan brand alat
telemtri seperti Leica ataupun Trimble), sehingga dapat diproduksi sendiri
dan berbiaya rendah. Selain itu juga adanya sistem komunikasi antara
traktor dan base station dengan Protokol TCP/IP dengan media wireless 2.4
atau 5 GHz, tersedianya suatu command control untuk pengendalian traktor
dalam bentuk parameter dalam format text melalui interface serial.
Keunggulan dan kebaruan lainnya adalah tersedianya desain controler yang
modular dan dapat dipindah ke traktor lain, adanya standar komunikasi
antar modular sensor dan aktuator berbasis protokol i2c yang sederhana,
aplikasi mapping yang dapat digunakan untuk pengolahan lahan di lokasi
yang berbeda, dan tersedianya aktuator untuk pengendalian dengan sistem
yang lebih sederhana. Dengan inovasi teknologi terbaru yang dihasilkan
Balitbangtan ini jika telah diadopsi dan diproduksi massal oleh para
perusahaan alsintan akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektifitas usaha tani sehingga mampu meningkatkan produksi
usahatani dan kesejahteraan petani. (ABS)
Sorce: http://www.litbang.pertanian.go.id/berita/one/3386/
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Event

Sosialisasi Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal
Nasional

(Cibinong, 26 September 2018) Himpenindo bersama dengan Kemenristek
Dikti melaksanakan sosialisasi Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional untuk
asesor dan pengelola jurnal. Kegiatan ini diselenggarakan untuk
mensosialisasikan Kebijakan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Akreditasi Jurnal. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mendorong
percepatan peningkatan jumlah akreditasi jurnal nasional. Kegiatan
sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber DR. Lukman, Kasubdit
Fasilitasi Jurnal Ilmiah, Kemenristekdikti. Sosialisasi dihadiri oleh beberapa
pengurus pusat Himpenindo dan perwakilan pengurus cabang Himpenindo
yang juga memiliki kewenangan sebagai asesor dan/atau pengelola jurnal
pada masing-masing instansi. Rangkaian kegiatan sosialiasi dibuka secara
resmi oleh Bapak Ir. Syahrir Ika, MM, Bendahara Umum Himpenindo,
mewakili Pengurus Pusat Himpenindo.
Dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa dengan dikeluarkannya
kebijakan tersebut, pemerintah memberikan dukungan kepada pengelolaan
jurnal berupa: cloud OJS gratis, akses database e-journal berlangganan,
hibah/insentif pengelolan jurnal, pendampingan akreditasi dan internasional
dan pengukuran kinerja riset (SINTA). Dalam sosialisasi ini juga diampaikan
proses akreditasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan
relevansi jurnal ilmiah dan juga meningkatkan daaya saing Indonesia.
(ABS)
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Galeri

Foto: Rapat persiapan Kongres II Himpenindo 2018

Foto: FGD pada rapat persiapan Kongres II Himpenindo 2018

Foto: Kegiatan sosialisasi OJS, Pusbindiklat LIPI 26/9/2018

e-Bulletin Himpenindo 2018

10

