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KATA PENGANTAR 

Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogor melaksanakan 

fungsinya dari waktu ke v~aktu dengan berbagai permasalahan yang 

dihadapinya. Sejak diresmikannya lnstitut Pertanian Bogor, pada 

tanggal I September 1963, Fakultas Pertanian IPB telah mengalami 

perkembangan fungsi dan struktur, bahkan telah melahirkan berbagai 

unit baru. Pertumbuhan dan perkembangan itu 'merupakan karya 

sivitas akademikanya dengan kepemimpinan yang kuat dari masa ke 

masa. Berbagai pertumbuhan dan perkembangan itu perlu diketahui 

dan diapresiasi oleh masyarakat, terutama para anggotanya. Lebih 

jauh dari itu, pertumbuhan dan perkembangan Fakultas Pertanian 

IPB tersebut perlu ditelusuri akar sejarahnya yang lebih dalam, yakni 

sejak berseminya gagasan dan cita-cita mendirikan suatu lembaga 
pendidikan tinggi ilmu-ilmu pertanian di Indonesia. 

Buku SEJARAH FAKULTAS PERTANIAN IPB : ASPEK 

PENDlDlKAN memuat informasi mengenai pertautan kausal masa 

depan dan masa silam Fakultas Pertanian IPB, yang hakekat sifatnya 

ditentukan oleh masa kini, dalam ha1 pendidikan. Buku ini merupakan 

salah satu hasil upaya Fakultas Pertanian IP8 dalam menyusun 

dokumen sejarah yang beraspek ganda. 

Pada dekade terakhir telah terjadi perubahan-perubahan yang 

sangat cepat. Perkembangan iptek yang luar biasa telah diikuti 

dengan difusinya melalui teknologi informasi, menyebabkan 

terjadinya percepatan jalan sejarah perkembangan lembaga 
pendidikan tinggi, seperti Fakultas Pertanian IPB ini. Bahkan 

diharapkan Fakultas Pertanian IPB dapat mengantisipasi perubahan 
dan mengimplementasikannya dalam kegiatan Tridharma Perguruan 

Tinggi, maupun kelembagaan dan manajemennya. Namun demikian, 
para pelaku perubahan hendaknya tidak melupakan berbagai prinsip 



yang telah dijadikan fondasi pendirian Fakultas Pertanian IPB, yang 

diharapkan dapat dijumpai dalam dokumen sejarah ini. 
Untuk menyusun dokumen sejarah tersebut, pada bulan Juni 

1994 telah dibentuk Tim Sejarah Fakultas Pertanian IPB dengan 

Penanggung Jawab Dr. Ir. Sudrajat (Pembantu Dekan Ill): Ketua Ir. 

Gunardi, MA; Sekretaris Ir. Arya H. Dharmawan, MSc.Agr; dan 

Anggota-anggota Dr. Ir. Sudarsono, Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, Ir. M. 

Khumaidi, MSc, Dr. Ir. Bambang S. Purwoko, dan Drs. Satyawan 

Sunito. Dalam perjalanannya, tim ini mengalami mutasi, Ir. Arya H. 

Dharmawan, MSc.Agr, Dr. Satyawan Sunito serta Dr. Ir. Hermanu 

Triwidodo karena kemudian memikul tugas-tugas lain, mengundurkan 

diri dari Tim Sejarah; dan Dr. Ir. Meity S. Sinaga menggantikan Dr. Ir. 

Hermanu Triwidodo. 

Dalam proses penulisan dokumen sejarah, Tim Sejarah telah 

menggali informasi dan diskusi di berbagai lapisan. Diskusi yang 

menarik terjadi dalam pertemuan mantan dekan-dekan Fakultas 

Pertanian IPB pada tanggal 8 Agustus 1994. lnformasi mengenai 

upaya penyusunan dokumen sejarah juga disampaikan kepada para 

peserta reuni alumni Fakultas Pertanian IPB pada tanggal 17 

September 1994, dengan harapan mendapatkan tambahan informasi. 
Disamping buku SEJARAH FAKULTAS PERTANIAN IPB : 

ASPEK PENDIDIKAN, telah pula berhasil diterbitkan dalam jumlah 
terbatas buku sejarah masing-masing Jurusan Tanah, Jurusan Gizi 
Masyarakat dan Sumberdaya Meluarga, Jurusan Hama dan Penyakit 
Tanaman, JCi?usan Ilmu-ilmu Sos~al Ekonomi Pertanian, dan Jurusan 
Budidaya Pertanian. Buku-buku tersebut merupakan sumber 
informasi yang kaya untuk menyusun buku sejarah Fakultas 
Pertanian IPB di luar aspek pendidikan. Upaya tersebut diharapkan 
dapat diteruskan di masa yang akan datang. 

Dengan terbitnya buku ini, kepada Tim Penyusun Sejarah 
Fakultas Pertanian IPB yang telah bekerja menyusun dokumen- 



dokumen sejarah diucapkan penghargaan dan terima kasih. Kepada 
berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan informasi dan bantuan sehingga buku ini dapat terwujud 
disampaikan terima kasih. 

Bogor, 15 Noperrn ber 1997 
Dekan, 

(Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto) 


