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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Libur Nasional dan Cuti Bersama
Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1435 H,
pemerintah menetapkan:
- Libur Nasional pada Senin-Selasa, 28-29 Juli
2014
- Cuti Bersama pada Rabu-Jum'at, 30 Juli-1
Agustus 2014
Pada Senin, 4 Agustus 2014 akan mulai berlaku jam
kerja normal pukul 07.30-16.00 WIB.
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Hadir pada acara Walikota Bogor, Dr. Bima Arya Sugiarto, Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Dr. Syarifah
Sofiah dan Dr. Syarifah menyatakan, "Saya berharap semoga kegiatan ini dapat
berkelanjutan dan dicontoh oleh yang lain. Saya mengapresiasi kegiatan ini karena
dakwah dan gerakan cinta Al Quran merupakan hal yang penting dalam tumbuh
kembang anak-anak Islam."

IPB Gelar Santunan 1.200 Anak Yatim/Dhuafa
17 Desa/Kelurahan Lingkar Kampus dan
Putra-putri Pegawai IPB

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan kegiatan "Santunan Anak
Yatim/Dhuafa untuk 17 Desa/Kelurahan Lingkar Kampus IPB dan Putraputri Pegawai IPB, (17/7). Kegiatan tahunan ini dilaksanakan di Masjid AlHurriyyah, Kampus IPB Darmaga. Sebanyak 1.200 yatim/dhuafa diundang
dalam kegiatan ini, 1.020 orang diantaranya merupakan anak-anak dari 17
Desa/Kelurahan lingkar kampus IPB dan 180 putra/putri pegawai di
lingkungan IPB. Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) IPB Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang juga
Ketua Panitia kegiatan ini, Dr. Hartoyo menyatakan, "Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan kepedulian sivitas akademika IPB untuk memberikan
sebagian rizkinya kepada anak yatim/dhuafa sehingga mereka dapat ikut
menikmati suasana Ramadhan dan Lebaran."
Dalam kegiatan ini anak-anak juga diajak menghafal Asmaul Husna dengan
cara cepat serta diberikan motivasi untuk menghafal Al Quran dengan
menampilkan hafidz Quran dari kalangan dosen, pegawai, dan putra/putri
pegawai, aparat desa beserta anak-anak dari desa lingkar kampus. Selain itu,
anak-anak juga diajak meninjau Unit Rehabilitasi Reproduksi (URR), Fakultas
Kedokteran Hewan (FKH) IPB untuk lebih mengenal hewan sebagai salah satu
ciptaan tuhan. Di URR IPB, anak yatim ditunjukkan bagaimana cara
memelihara kuda tunggangan.
Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, M.Sc menyampaikan rasa bahagia
serta permohonan doa dari anak-anak yatim, "Anak-anak sekalian, mari kita
mendoakan agar semua yang memberikan infak untuk santunan yatim hari ini
diterima amalnya oleh Allah SWT. Mari kita juga mendoakan agar IPB terus
maju dan semoga kehidupan masyarakat desa lingkar kampus semakin baik."

Sementara itu Walikota Bogor, Dr. Bima Arya Sugiarto, saat berdialog dengan anakanak yatim bertanya, "Ada yang ingin jadi Rektor IPB? Ada yang ingin jadi Walikota
Bogor? Ada yang ingin jadi pemain bola? Punya cita-cita apapun boleh tetapi harus
menjadi yang terbaik di bidang itu, dan yang paling penting ada manfaatnya bagi
orang lain. Sejarah mencatat bahwa banyak anak-anak yatim yang menjadi tokohtokoh dan menjadi orang hebat dan juga sukses.Tapi yang terpenting adalah
menjadi orang bermanfaat bagi lingkungannya. Saya mendoakan semoga cita-cita
adik-adik tercapai dan apabila sudah sukses jangan melupakan desanya masingmasing". Para peserta diberikan santunan berupa uang, bingkisan berupa paket
sabun, sampo, sikat gigi, dan alat ibadah berupa sarung, mukena, dan sajadah. (RF)

Daging dan Ikan Untuk Warga IPB
Jelang libur Idul Fitri 1435 H, IPB kembali memberikan bingkisan hari raya
(BHR) berupa daging sapi dan ikan kepada seluruh staf IPB. Pembagian
bingkisan berjumlah 5.158 paket tersebut akan dibagikan serentak pada hari
ini, Rabu (23/7) mulai pukul 08.00-11.30 WIB. Guna tertibnya pembagian,
pengaturan jam pengambilan sudah diatur berdasarkan unit kerja.
Pengambilan daging sapi bertempat di Laboratorium Daging Fakultas
Peternakan (Fapet). Sedangkan pengambilan ikan di Kolam Ikan Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).
Direktur Pengembangan Bisnis IPB, Dr. Agus Oman Sudrajat menyampaikan,
pembagian paket daging dan ikan ini merupakan bentuk perhatian institusi
untuk meningkatkan kesejahteraan para stafnya yang telah mengabdikan diri
untuk IPB. Momen Hari Raya diambil, terang Dr Agus Oman, dimaksudkan
untuk berbagi bersama para staf yang akan merayakannya. Lebih lanjut Dr
Agus Oman mengatakan, dana untuk pengajuan seluruh paket bingkisan ini
bersumber dari dana Satuan Usaha Komersial (SUK) yang merupakan bagian
holding company Bogor Life Science and Technology (BLST), yang besarannya
pada tahun ini sebesar 700 juta rupiah. Besaran ini, terang Dr Agus Oman,
meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 500 juta rupiah. “Kita
semua tentunya berharap, semua satuan usaha berbasis kepakaran di
Departemen terus berkembang, sehingga ke depan akan banyak lagi produk
yang bisa diberikan sebagai BHR, seperti sayur, buah, beras analog dan lainnya.
(nm)
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Insentif Tambahan dan IKBK 2014
Bagi Pegawai IPB

S

ebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pegawai
dan sebagai wujud rasa kebersamaan, pada tahun
2014 IPB memberikan Insentif Tambahan kepada
para Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. PNS dan CPNS sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah).
2. Guru Besar Emeritus (SK Mendiknas dan SK Rektor) dan
Dosen serta Tenaga Kependidikan yang pensiun tanggal
1 Juli 2013 sampai dengan 1 Juni 2014 sebesar Rp
750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Pengawai Non PNS sebesar Rp 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah).
4. Insentif Tambahan tidak diberikan kepada tenaga kerja
honorer/kontrak yang direkrut unit kerja setelah
tanggal 16 Juni 2004 (Surat Wakil Rektor II Nomor :
281/K13/KP/2004).
5. Pemberian Insentif Tambahan akan langsung
dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran ke rekening
masing-masing pegawai pada hari Rabu tanggal 23 Juli
2014. Non PNS akan dibayarkan secara tunai.
Dalam waktu dekat, PNS IPB juga akan menerima Insentif
Kesejahteraan Berbasis Kinerja (IKBK) tahun 2014, dengan
mekanisme pembayaran sebagai berikut:
1. IKBK tahun 2014 akan diberikan dalam bentuk uang
kepada pegawai tetap IPB (PNS dan CPNS) melalui
rekening tabungan masing-masing pegawai.
2. IKBK dosen hanya diberikan untuk dosen yang
melaporkan kinerja 2 semester (semester genap
2012/2013 dan semester ganjil 2013/2014), dengan
mekanisme:
a. IKBK tahun 2014 diberikan kepada dosen dengan
kinerja; (1) dosen yang belum mendapatkan
tunjangan sertifikasi dosen (serdos), (2) dosen
tersertifikasi dan sudah mendapatkan tunjangan
serdos, dan (3) Guru Besar dan Guru Besar Emeritus,
dengan alokasi masing-masing berbeda dengan
maksud mempersempit kesenjangan pendapatan.
b. Guru Besar Emeritus masing-masing sebesar Rp.
800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
3. Tenaga Kependidikan akan mendapatkan IKBK
sebesar nilai insentif kinerja 12 (dua belas) bulan
terhitung Juli 2013 sampai dengan Juni 2014.
4. IKBK tahun 2014 akan diberikan juga dalam bentuk
uang secara tunai melalui Bendahara Pembantu
Pengelola (BPP) unit kerja, terhadap:
a. Pensiun dan ahli waris pegawai yang meninggal
setelah tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1
Juni 2014 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu
rupiah)
b. Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) yang
direkrut IPB c.q Direktorat SDM IPB sebesar Rp
400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
c. Honorer yang terdaftar sebelum tanggal 16 Juni
2004 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
d. Cleaning Service yang terdaftar sebelum tanggal 16
Juni 2004 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu
rupiah).

Dokter Hewan IPB: Mudik Nyaman,
Hewan Peliharaan Aman

M

enyambut Hari Raya Idul Fitri, sebagian besar masyarakat memilih
merayakannya di kampung halaman. Mereka meninggalkan rumah
tanpa ada penjaga sama sekali. Menjadi persoalan tersendiri bagi
yang memiliki hewan peliharaan, mau dikemanakan hewan-hewan tersebut?
Rumah Sakit Hewan (RSH) IPB menjawab kerisauan masyarakat tersebut
dengan melayani penitipan hewan peliharaan. Hal ini disampaikan Prof.Dr.drh.
Ekowati Handharyani, M.Sc, Guru Besar Fakultas Kedokteran IPB saat jadi
narasumber dalam Dialog Pakar di Siaran Pedesaan RRI 93,75 FM, belum lama
ini.
Prof. Ekowati, begitu ia biasa disapa, menjelaskan, pada hakekatnya RSH
merupakan salah satu instansi pelayanan medik veteriner dalam pelaksanaan
pelayanan kesehatan hewan sesuai UU Nakeswan No. 18 Tahun 2009. Sejalan
dengan semakin besarnya harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
hewan, tantangan globalisasi dan perkembangan otonomi daerah, maka peran
RSH memiliki arti yang strategis bagi pengejawantahan keprofesionalan dan
praktik dokter hewan. Kegiatan menyambut hari besar seperti Idul Fitri, Natal
dan Tahun Baru tak jarang keluarga-keluarga di Indonesia merencanakan
perjalanan keluar kota, baik untuk melakukan silaturahmi maupun sekedar
berwisata. Beberapa dari keluarga-keluarga tersebut memiliki hewan
peliharaan diantaranya anjing, kucing ataupun burung. Di hari-hari besar
tersebut, terutama saat Idul Fitri, para pengurus rumah tangga biasanya juga
libur. Oleh karena itu beberapa klinik hewan termasuk Rumah Sakit Hewan
berupaya untuk membantu keluarga-keluarga yang ingin menitipkan hewan
kesayangannya selama di rumah tidak ada orang.
Bagaimana cara menitipkan hewan tersebut? Pemilik dapat menghubungi
nomor telepon 0251-8425503 (Rumah Sakit Hewan IPB). Petugas akan
menginformasikan bagaimana prosedur penitipan. Pada saat hewan dibawa ke
RSH IPB, akan dilakukan pemeriksaan awal oleh dokter hewan yang bertugas.
Ada dua kondisi yang dapat diketahui pada pemeriksaan awal ini yaitu hewan
dalam kondisi sehat atau sakit. Bila hewan dalam kondisi sehat maka dapat
langsung diterima untuk dititipkan. Bila hewan dalam kondisi sakit maka dokter
hewan akan memberikan penjelasan bahwa hewan memang sedang sakit dan
harus dilakukan terapi. Bila hewan yang sakit tetap ingin dititipkan maka
prosedur yang ditempuh adalah sebagai pasien rawat inap.
Selama hewan dititipkan, setiap hari akan diberikan servis kebersihan,
makanan, air minum, dan pemeriksaan rutin oleh dokter hewan. Biaya
penitipan per hari akan disesuai dengan jenis hewan; misal untuk anjing, biaya
akan dihitung berdasarkan berat badan dan jumlah makanan yang dibutuhkan.
Bila penitipan dilaksanakan lebih dari satu minggu, akan diberikan tambahan
servis mandi untuk menjaga kesehatan kulit. Seperti diketahui bahwa ada
beberapa fasilitas yang ada di RSH IPB sebagai Rumah Sakit Hewan Pendidikan
dan sebagai Unit Penunjang Akademik. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi,
RSH IPB dilengkapi berbagai fasilitas diantaranya kandang untuk beberapa jenis
hewan seperti anjing, kucing, domba, sapi, dan kuda. Harapan dari kegiatan
penitipan ini adalah membantu pemilik hewan dalam pemeliharaan selama
lebaran. “Selama dititipkan, akan dilakukan monitoring kesehatan oleh dokter
hewan. Kami juga berusaha supaya hewan tersebut merasa aman, cukup
nutrisi, tidak stress sehingga tetap dapat melakukan aktifitas harian sesuai
dengan behavior. (wly)

