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Tentukan Arah Kebijakan Pengelolaan
dan Pengembangan IPB 2015, Pra-Musrenbang Digelar
Dalam rangka mempersiapkan sistem pengelolaan dan
pengembangan IPB 2015, Direktorat Perencanaan dan
Pengembangan (Ditrenbang) IPB menggelar Pra-Musyawarah
dan Pengembangan (Pra-Musrenbang) pada 11/7 di Kampus IPB
D a r m a ga . P ra - M u s re n b a n g d i h a d i r i Re kto r, Wa k i l
Rektor/Sekretaris Institut, Dekan/Wakil Dekan, Direktur/Kepala
Kantor/Kepala Biro, dan Tim Pengembangan Sistem Manajemen
Kinerja (Simaker).
Pada kesempatan ini, Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto
menyampaikan Arah dan Kebijakan Program Kerja IPB 2015 yang
mencakup: Bangunan Strategi Pengembangan IPB 2014-2018;
Fokus Perhatian Pengembangan IPB 2014-2018; Roadmap
Program Kerja IPB 2014-2018; Peta Strategik Sistem Manajemen

Kinerja IPB; Catatan untuk Perencanaan 2015; dan Rencana
Strategis 2014-2018 dan rencana Tahunan. Sementara itu,
Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) IPB, Erlin Trisyulianti, STP,
MSi selaku Ketua Tim Pengembangan Simaker memaparkan
tentang Simaker IPB yang disambung dengan paparan Direktur
Renbang IPB, Dr. Hari Wijayanto tentang Sistem Informasi
Manajemen Perencanaan dan Pengembangan (Simrenbang).
Untuk lebih mendekatkan kepada terwujudnya perencanaan
program kerja yang terintegrasi, Pra-Musrenbang ini akan
ditindaklanjuti dengan konsultasi teknis penyusunan
perencanaan unit kerja kepada Ditrenbang/Tim Simrenbang
pada 18 Juli sebelum digelarnya Musrenbang tingkat IPB pada 21
Juli mendatang. (*)
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Fema Tindaklanjuti Kerjasama
dengan UQ

B

aru-baru ini Dekan Fakultas Ekologi
Manusia (Fema) IPB, Dr. Arif Satria
melakukan kunjungan ke The University
of Queensland (UQ) Brisbane Australia dan
melakukan serangkaian pertemuan dengan
petinggi UQ, salah satunya dengan Professor
Monique Skidmore, Deputy Vice Chancellor
Bidang Internasional pada 8/7. Kunjungan Fema
I P B ini merupakan kunjungan balik atas
kunjungan Vice Chancellor UQ ke IPB beberapa
waktu lalu. Pada saat itu ditandatangani MoU
antara IPB dan UQ.
Pada pertemuan di Brisbane ini dibahas tindak
lanjut kerjasama antara Fema IPB dengan
beberapa unit di UQ, khususnya Faculty of
Humanities and Social Sciences dan Faculty of
Health and Behavioural Sciences. Keduanya
menyepakati untuk mengkaji rencana program
double degree dan credit transfer untuk program
S1, S2,maupun S3. Pihak UQ sudah
menyampaikan daftar mata kuliah yang bisa
diambil oleh mahasiswa Fema IPB. Untuk
implementasi program ini diperlukan
standardisasi mata kuliah untuk menjamin
kesetaraan mata kuliah yang dikerjasamakan.
"Memang saat ini kami intensif menjalin
kerjasama dengan perguruan tinggi di dunia,
termasuk Australia. Hal ini untuk memberi nilai
tambah kepada para mahasiswa kami sehingga
kelak mereka bisa setara dengan para lulusan dari
universitas terbaik di dunia", ujar Dr. Arif. Pada
kunjungan tersebut, Dr. Arif juga bertemu dengan
Direktur Queensland Alliance for Agriculture and
Food Innovation (QAAFI), Robert Henry yang
didampingi Sarah Meibusch (Deputi Direktur).
Pada kesempatan ini didiskusikan peluangpeluang kerjasama dalam bidang pangan dan gizi.
“Mereka sangat tertarik untuk menerima
mahasiswa S3 IPB untuk melakukan riset
bersama dalam skema program Sandwich, “
tambah Dr. Arif. (*)

IPB Terima Dana Rp 3,2 Milyar untuk PKM
menitipkan beberapa pesan kepada
mahasiswanya. “Tingkatkan terus
prestasi IPB dengan lebih banyak
membuat inovasi atau kreativitas di
bidang pertanian dan ketahanan
pangan,” ujar Rektor.
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i r e k t o ra t Ke m a h a s i s w a a n
(Ditmawa) Institut Pertanian
Bogor (IPB) gelar monitoring
dan evaluasi (Monev) Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun
2014. Kegiatan ini digelar selama tiga hari
(10-12/7). Tahun ini, IPB mendapatkan
dana sebesar Rp 3,296 Milyar untuk
mendanai kegiatan P K M I P B yang
berjumlah 353 proposal. Rektor IPB,
Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
berkesempatan membuka acara dan

Sementara itu Kepala Sub Direktorat
Bidang Minat dan Bakat, Ditmawa IPB,
Dr. Sugeng Santoso menandaskan,
“Reviewernya dari luar ada lima orang
yang ditunjuk langsung oleh Dikti. Setelah
melalui proses Monev, akan ditentukan PKM
yang berhak untuk ikut serta dalam Pekan
Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) di
Universitas Diponegoro (Undip) Semarang
pada 25-29 Agustus 2014. Untuk tahun ini,
IPB lebih menekankan kepada peningkatan
kualitas dan akuntabilitas dari setiap tim.
“Jumlah bukan satu-satunya indikator, tapi
kami sedang memperbaiki sistemnya sehingga
P K M d a r i I P B l e b i h b e r ku a l i ta s d a n
akuntabel,” ujar Dr. Sugeng. (zul)

Pakar IPB Bicara Harga Daging di RRI
Kenaikan harga daging dan kebutuhan
pokok selama bulan puasa dan hari
lebaran menjadi trend setiap tahun.
Kenapa hal ini terjadi? Karena tradisi, cita
rasa, dan tata niaga. Hal ini disampaikan
Bramada Winiar Putra, S.Pt, M.Si, dosen
dari Fakultas Peternakan IPB dalam
Dialog Pakar IPB di Siaran Pedesaan
Radio Republik Indonesia (RRI) belum
lama ini.
Bram, begitu dosen muda ini biasa
disapa, menjelaskan, tradisi jamuan saat
berlebaran biasanya banyak dan
cenderung berlebih. Hampir semua
orang dengan latar belakang pekerjaan
yang berbeda apakah itu itu pegawai,
buruh, petani, nelayan, ataupun pejabat,
semua ingin menjamu keluarga besarnya
dengan daging sebagai menu utama.
“Rasanya lebaran tak afdol, jika tanpa
daging dan tak lengkap jika tak ada opor
ayam, “ tandasnya. Fenomena inilah
yang menyebabkan melejitnya
permintaan pasar akan daging yang pada
g i l i ra n ny a m e ny e b a b ka n o k n u m
pedagang mengambil untung yang besar.
“Cita rasa atau taste memicu tingginya
permintaan. Daging sapi contohnya,

ketika lebaran seperti menjadi suatu
keharusan. Meskipun diakui di beberapa
komunitas mempunyai pilihan daging jenis
lain. Orang Batak dan Betawi lebih cenderung
daging ayam kampung sebagai kesempurnaan
masakan, Banten dan Sulawesi lebih suka
daging kerbau dibandingkan daging sapi.
Tataniaga juga menjadi salah satu penyebab
utama mahalnya harga daging dan kebutuhan
pokok lainnya. Harga ternak sapi import di
negara penyedia sebetulnya tidak mengalami
perubahan. Juga harga ayam potong dan telor
sebenarnya tidak perlu naik karena biaya
bahan baku pakan dan produksi stabil.
“Namun karena panjangnya rantai tata niaga
menyebabkan harga akhir produk ke tangan
konsumen menjadi mahal, “ pungkasnya. (wly)

