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Pelaporan Capaian Kinerja IPB Tahun 2015

Institut Pertanian Bogor (IPB)
lakukan monitoring kinerja
melalui kegiatan yang
bertajuk “Laporan Capaian
Kinerja IPB Tahun 2015”,
Kamis (17/12). Kegiatan ini
dilaksanakan di Auditorium
Andi Hakim Nasoetion,
kampus IPB Dramaga, Bogor.
Penyampaian capaian kinerja
disampaikan oleh setiap
Dekan Fakultas, Direktur
Program Diploma serta Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Capaian kinerja
disampaikan dengan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Kerja (Simaker) IPB,
aplikasi yang berfungsi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan setiap program
dan kegiatan unit kerja.
Secara resmi, Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto membuka kegiatan dengan
menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya rektor menyampaikan terimakasih
atas dedikasi setiap unit di tengah keterbatasan yang ada. Rektor juga menyampaikan
bahwa penting untuk menyusun target dan memenuhinya dengan mengedepankan
kualitas yang baik. “Kalau target kita tetapkan rendah pasti akan hijau (warna indikator
target yang terpenuhi dalam aplikasi Simaker) semua, tetapi untuk apa? yang
terpenting adalah bagaimana kita terus maju,” tegas rektor.
Dalam kegiatan ini Dekan Fakultas, Dekan Sekolah Pascasarjana, Direktur Program
Diploma serta Kepala LPPM menyampaikan capaian kinerja unit yang dipimpinnya
berdasarkan lima perspektif yang ada di Simaker, yakni mencakup stakeholder,
finansial, research and academic excellence, internal bussiness process, dan capacity
building.
Menurut rektor, dengan kegiatan ini dapat diketahui capaian kinerja tiap fakultas dan
sekolah yag ada di IPB. Dalam aplikasi Simaker, capaian kinerja ditampilkan dalam
bentuk capaian yang disesuaikan sesuai dengan poin-poin target yang telah
ditetapkan. Selain itu rektor berharap dengan kegiatan ini, dapat dilihat manfaat dan
kekurangan aplikasi Simaker agar terus disempurnakan.
Sejak aplikasi Simaker IPB diresmikan, rektor berharap program kerja dan kegiatan IPB
dapat lebih terarah dan fokus kepada sasaran kinerja dalam mencapai visi, dan
melaksanakan misi. Lebih lanjut, alokasi sumberdaya dapat dilakukan dengan lebih
baik dengan partisipasi seluruh unit kerja, dosen serta tenaga kependidikan di
lingkungan IPB. (as)
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Posdaya Binaan IPB Terima Rombongan OST
P u s a t
Pengembangan
Sumberdaya
M a n u s i a
( P 2 S D M )
L e m b a g a
Penelitian dan
Pengabdian
k e p a d a
Masyarakat
(LPPM) Institut
Pertanian Bogor (IPB) bersama Yayasan Damandiri menerima
kedatangan rombongan Observation Study Tour (OST), Rabu
(16/12). Rombongan OST kali ini berasal dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sampang, Universitas
Darul Ulum Jombang, Universitas Islam Jepara, Universitas
Muhamadiyah, Majlis Taklim Al Mabrur Kabupaten Semarang,
dan Dharma Wanita Kota Metro Lampung.
Dalam kesempatan ini, rombongan OST mengunjungi tiga Pos
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang ada di Kota Bogor, yaitu
Posdaya Sejahtera Kelurahan Bubulak, Posdaya Sahaja
Kelurahan Situ Gede, dan Posdaya Panca Galih Kelurahan Loji.
Pada setiap Posdaya yang dikunjungi, rombongan OST dibuat
kagum dengan keberhasilan yang diraih oleh para kader, seperti
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kebun bergizi, Pos Lansia, Pos
Keluarga Berencana, dan aneka produk olahan.
Ketua Rombongan OST, Ir. Rahmiati, MT dari SKPD Kabupaten
S a m p a n g m e n g a t a k a n , “ Po s d a y a b u k a n s a j a b i s a
mempersatukan masyarakat, tetapi juga bisa menciptakan
peluang kerja yang bisa menghasilkan pendapatan”.
Peneliti P2SDM LPPM IPB Ir. Mintarti, M.Si mengatakan,
“Berdirinya Posdaya selama ini melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN)
tematik Posdaya yang dilakukan oleh lima orang mahasiswa
dalam satu desa. Hal yang utama dilakukan adalah bagaimana
membina dan mendampingi Posdaya dengan sungguh-sungguh
sampai Posdaya itu bisa berkembang dan maju untuk
mensejahterakan anggota dan masyarakat”.(awl)
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Tanoto Forestry Information Center Fakultas Kehutanan IPB
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia, Dr. Muhamad Dimyati meresmikan
Tanoto Forestry Information Center Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) di
kampus IPB Darmaga Bogor, Senin (21/12). Peresmian secara simbolis ditandai dengan
penanaman pohon dan pengguntingan untaian melati.
Dr. Muhamad Dimyati mengatakan, “Hutan yang indah dan lestari ini merupakan satu bentuk
landscape yang mempunyai peran dan fungsi luar biasa, dalam memberikan kemaslahatan dan
kesejahteraan bagi masyarakat dan mahluk hidup di sekitarnya. Mengemban fungsi
konservasi, hutan merupakan tempat flora dan fauna berkembang biak secara alami, sehingga
hutan betul-betul harus dilindungi, dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab.
Dengan hadirnya Tanoto Forestry Information Center di Kampus IPB, ini merupakan terobosan
dan harapan baru bagi dunia kehutanan di Indonesia untuk terus berkembang dan terpelihara
dengan baik”.
Sementara itu, Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto mengatakan, “Atas nama IPB diucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
pimpinan Tanoto Foundation yang telah konsisten memberikan dukungan bagi pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di IPB”. Ketua Dewan Pembina
Tanoto Foundation, Sukanto Tanoto menjelaskan, “Gedung Tanoto Fotrestry Information Center yang merupakan hasil kerjasama dengan Fakultas Kehutanan
IPB ini diharapkan menjadi pusat informasi kehutanan terkemuka. Selanjutnya dapat menyediakan informasi kehutanan melalui jurnal elektronik,
mendukung berbagai penelitian terkait kehutanan serta menjadi penghubung jejaring ahli-ahli kehutanan nasional dan internasional”.
Peletakan batu pertama pembangunan Tanoto Forestry Information Center dilakukan pada tanggal 28 November 2012 oleh Wakil Rektor bidang Riset dan
Kerjasama IPB, Prof.Dr. Anas Miftah Fauzi. Fasilitas gedung tiga lantai ini meliputi ruang diskusi, perpustakaan, ruang audio visual dan ruang kegiatan
himpunan profesi mahasiswa IPB. Kemitraan Tanoto Foundation dan IPB tidak berhenti pada pembangunan gedung Tanoto Forestry Information Center,
tetapi akan terus berlanjut dalam pemanfaatan fasilitas selanjutnya.
Tampak hadir dalam kesempatan ini diantaranya Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dr. Henry Bastaman;
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) IPB Prof. Dr. M.A. Chozin; Ketua Senat Akademik (SA) IPB Prof.Dr. Tridoyo Kusumastanto; Sekretaris Dewan Guru Besar
(DGB) IPB, Prof. Dr. Muh. Yusram Massijaya; dan Dekan Fakultas Kehutanan IPB Dr. Rinekso Soekmadi. (awl)

Seminar Hasil Ekspedisi Himiteka IPB
Enam bulan setelah
kegiatan lapang dan
pengambilan data di
Te l u k K i l u a n
Lampung, akhirnya
Tim Ekspedisi
Himiteka 2015
melaksanakan
kegiatan penutup,
yaitu seminar hasil.
Seminar yang digelar
pada Sabtu (19/12) di Ruang Diskusi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
(FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) ini bertujuan menyampaikan dan
memaparkan hasil kegiatan ekspedisi di Teluk Kiluan kepada peserta, yang
jumlahnya mencapai 71 orang.
Para peserta tidak hanya berasal dari Departemen Ilmu dan Teknologi
Kelautan (ITK), tetapi juga dari departemen lain di IPB, bahkan dihadiri pula
oleh beberapa mahasiswa Universitas Padjadjaran dan Universitas Jenderal
Soedirman yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu dan
Teknologi Kelautan Indonesia (Himitekindo).
Sementara para pembicara adalah anggota tim ekspedisi; pengelola Teluk
Kiluan, Dirhamsyah; dosen Departemen ITK Adriani Sunuddin S.Pi, M.Si;
serta perwakilan WWF, Cassandra Tania. Acara ini juga dihadiri oleh
Pembina Himiteka yaitu Beginer Subhan, S.Pi, M.Si yang membuka acara
seminar secara resmi.
Selain pemaparan hasil, di acara ini juga tim Ekspedisi Himiteka 2015
meluncurkan buku populer dengan judul “Teluk Kiluan, Keindahan di Balik
Kesunyian” dan menayangkan video kegiatan berdurasi 53 menit.***

Pelatihan Presentasi ber-Bahasa Inggris untuk Dosen Fema IPB
D a l a m r a n g k a
mewujudkan salah satu
v i s i Fa k u l t a s E ko l o g i
Manusia (Fema) Institut
Pertanian Bogor (IPB) yang
mendunia, Fema IPB
menyelenggarakan
pelatihan Bahasa Inggris
bagi para dosen. Pelatihan
ini diselenggarakan atas
kerjasama antara Fema
IPB dengan ILP Cimanggu
Bogor. Sekira 20 dosen
mengikuti pelatihan yang
dijadwalkan rutin tiap minggu. Melalui pertemuan tatap muka sebanyak 24
pertemuan dengan native speaker, peserta dilatih materi-materi
pengembangan kemampuan speaking dan listening.
Dekan Fema, Dr. Arif Satria menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan ini tidak
hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, namun
juga memotivasi para dosen untuk lebih percaya diri dalam melakukan
presentasi di forum-forum Internasional. “Dalam pelatihan, secara otomatis
para dosen akan saling sharing motivasi untuk aktif dalam forum internasional,”
ujarnya. Selain itu, salah seorang peserta menuturkan, “Melihat kemampuan
peserta lain yang lebih baik dalam berbahasa Inggris, saya terdorong untuk terus
belajar dan mempraktikkan”.
Dr. Arif Satria juga menambahkan bahwa kegiatan pelatihan ini sejalan dengan
salah satu kebijakan Fema yang mewajibkan mahasiswanya menggunakan
Bahasa Inggris dalam presentasi kolokium/seminar tugas akhir. Kebijakan ini
sebagai tahap awal untuk membiasakan mahasiswa mahir berbahasa Inggris.
“Dosen harus lebih siap dalam mendampingi mahasiswanya,” ujarnya.***

