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KATA PENGANTAR

~egia'.an Rapat Kefja Daerah (Rakerda) yang di1aksanal<an secara rutin seliap tahun sejak
tahun 1996 merupakan wahana yang panting untuk mangiflll(amentasikan dan mengevaluasi
program-program tahunan yang ber1andaskan pada Rencana Strategis (Renstra) IPB. Bert>agai manfaat
yang dapat diraih dengan terselenggaranya Rakerda IPB tahun 1999 terutama sebagai mekanisme
yang positif untuk :
(1)

Melakukan evatuasl dri bag! penyelenggaraan program'keglatan/provek dalam bidang penddkan,

penelifian. pengabdan kepada masyarakat, kerjasama dan kenltraan. kemahasiswaan dan
manajemen perguruan tinggi yang telah dlaksanakan pada tahun 1998/1999.
(2}

Memantapkan program untuk tahun 1999f2000.

(3)

Merumuskan Usul Kebljaksanaan Perencanaan untuk tahun 2000f2001.

Kani mengharapkan semoga lapomn penyelenggaraan Rakerda IPB tahun 1999 befmanfaat bagi
pengerroangan IPB dan sebagal masukan bag! Olrektorat Jenderal Pendclkan Tlnggl, Oepartemen

Penddl<an dan Kebudayaan dalam menentukan kebijaksanaan perencanaan dan pengerrbangan
pendicikan tinggi.

lr. H.RM.Aman Wirakartakusumah. MSc
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RINGKASAN EKSEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)
RAKERDA IPB 1999
Penyelenggaraan penddikan tinggi semakin cituntut untuk meningkatkan mutu dan kinerjanya
sesuai dengan paradigma pendidikan ·tinggi serta kebutuhan di masyara!<at Untuk itu IPB senantiasa
berupaya melaksanal<an fungsi mdharma dan misinya secara kOI'lllffihensif sesu2i dengan garis-garis
kebijaksanaan clar1 otorltas pusat dan usulan dati unit kerja/unit akadenik dasar di tingkungan IPB.
Sehubungan dangan itu proses evaluasi diri pertu terus dlakukan secara berkesinambungan untuk
melihat seberapa jauh sasaran serta harapan dapat dicapai IPB pada periode tertentu. Rapat Kerja
(Rakerda) IPB tahun 1999 merupakan salah satu tahapan untuk menganalisis hasil ·kerja IPS selama

satu penode tahun anggaran 1998/1999. Selain itu Rakerda ini merupakan tahap

kegia~n

dati daur

perencanaan sesuai ciengan Keputusan Menteri Pendidil<an dan Kebudayaan nomor 0209/U/1982
tentang Mekanisme Perencanaan Tahunan Terpadu Rutin dan Permangunan. Melalui Rakerda 1999
dihasilkan Rumusan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program tahun 1998/1999 dan Pemantapan Persiapan
PGlaksanaan Prog;am tahun 1999/2000, Usulan Kebijaksanaan Perencanaan tahun 2000/2001 serta

Laporan Tahunan tahun 1998/1999 yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi IPB.
Bertandasl<an kepada Kerangka Pengeni>angan Pendidkan Tinggi Jangka Panjang Ill, Rencana
Strategis IPS 2020 serta arah Kebijal<asanaan Oeparternen Penddl<an dan Kebudayaan dalam rangka
Reformasi Pembangunan Nasional d bidang pendicikan dan kebudayaan yang berdasarkan l<epada
Tap MPR nomor XIMPR/1998 tentang Pokok-pd<ok Reformasi Perrbangunan Nasional. bahwa
kebijaksanaan IPB dalam pemantapan program tahun 1999/2000 dan usul perencanaan program tahun
2000/2001 diarahkan :
a. Melaksanakan kebijaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) antara

l~in

menyediakan dan

memberikan beasiswa yang bersumber dari berbagai sumber anggaran dantaranya anggaran
pembangunan dan dana masyarakat, memanfaatkan secara optimal Dana Bantuan Operasional
(DBO) pen<lldlkan. serta meningl<atl<an program-program Kemtraan dan kerjasama dan
progra!Tl-{Xogram pengabdian kepada masyarakat yang diorientasikan kepada penmgkatan
kesejahteraan masyarakat.
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b. Meningkatkan profesionalisme surrberdaya manusia dalam rangka fTl9r11)9rtahankan dan

meningkatkan mutu dan relevansi penddikan tinggi meliputi :
1) Peningkatan profesionalisme dosen melalui pendakan pasca sarjana dan pelatihan antara

lain : pelatillan applied approach dan Pekerti, peningkatan profeslonalisme dalam bidang
penelitlan, serta penerapan ManaJemen Mutu Terpadu dan Gugus Kendali Mutu dalam
berbagai kegiatan IPB.
2) Profesionalisme tanaga adnlnistrasi termasuk teknisi dan taboran me!alui pendidikan
diploma, pendidikan sarjana. pasca sarjana dan pelatihan - pelatihan teknis fungsional dan

pelatihan penjenjangan seperti ADUM dan SPAMA.

c. Melaksanakan pemerataan dan demokratisasi pendidil<an dengan melalui berbagai upaya yang
mencakup per1uasan kesempatan belajar. penyebaran pendidikan tinggi melalui pusat
pertumbuhan. dan peningkatan peran perguruan tinggi dalam menyiapl<an tenaga untuk
kepsrluan setempat.
d. Melaksanakan refonnasi organisasi dan manajernen IPB daiam rangka efislensi dan efel<tivitas
pengelolaan pendidikan. penelitian. pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan.
kemitraan dan kerjasama dengan melakukan penataanlrestrukturisasi organisasi IPB
berdasarkan hasil pengkajian yang disesuaikan dengan kebutuhan, efisiensi dan efektivitas,
serta misi IPB di masa depan.
e. Dalam rangka revttallsaSI kebudayaan naSional pertu dllal<uKan t>ert:>agal upaya antara lain
kegiatan kemahasiS'Naan dan proses pendidikan yang diarahkan untuk melestarikan danlatau
mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan cara dikemas lebih lanjut dalam
kegiatan kokurikuler dan/atau intra kurikuler agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan
bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Sesuai dengan kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam Tap MPR nomor XV/MPR/1998

tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya
NaSional yang Berkeadllan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, IPB senantiasa berupaya
untuk melakukan koordinasi dengan instansl ter1<ait baik pusat maupun di daerah dan berupaya

v
berperan aJdif dalam Penilangunan Oaerah. Melalui otonom perguruan tinggi tersebut, berbagai upaya
akan ditet'T'(.>uh untuk meningkatkan kemandrian dan kerJlal'll)Uan IPS dmasa depan, antara lain :
1.

Meningkatkan pendapatan perguruan tinggi (Income generating acfMties) dengan

memanfaatkan berbagai aset IPB dengan memberdayakan unit-unit • prolit centm •.
2. Meningkatkan peran IPB sebagai suatu lembaga penddikan tinggi dengan

·core competency

bidang pertanian dan kemungl<inan menjadi universitas serta status otonomi penuh {bentul<
badan usaha).

3. Meningkatkan berbagai kerjasama baik d dalam maupun di luar nageri { lnlemational Program
OffiCe }dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan

Tinggi serta program-program nntisan seperti

Land Grand CoHege, Pusat lnformasi Agribisnis dan program HAKI.

;,
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LAPORAN RAKERDA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN1999
I. PENDAHULUAN

Arah kebijakan Oepartemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Reformasi
Pernbangunan Nasiona: di bidang pendiar.an oan l<ebudayaan yang berlandasl\an l<epaoa Tap MPR

Nomor: XiMPR/1998, tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Nasionai bahwa program yang
periu mendapat priorttas dbidang pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :
a. Melanjutkan kebijaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS)
b. Meningkatl<an profesionalisme dalam rangka rnerl1>Gf1ahankan dan meningkatkan mutu dan

relevansi pendidikan

c. Melakukan pemerataan dan demokratisasi pendicikan
d. Reformasi organisasi dan manajemen pendidikan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan
pendidikan
e Revitalisasi pembangunan kebudayaan nasionai.
Sejalan dengan arah kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan sejalan pula
dengan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Kerangka
· Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT JP) Ill dan Renstra IPB 2020. kebijaksanaan
IPB dalam pemantapan program tahun 199912000 dan usul perencanaan program tahun 200012001
diarahkan sebagai berikut :
a. Melaksanakan kebijaksanaan Jaring Pengarnan Sosial antara lain menyediakan dan rnemberikan
bea siswa yang t>ersumber dan anggaran perroangunan dan dana rnasyaral<at; memanfaatkan
secara optimal Dana Bantuan Operasional (080) pendidikan serta meningkatkan program-program
kemitraanlkerjasama dan program-program pengabdian kepada masyarakat yang diorientasikan
kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. Meningkatkan profesionalisme surroerdaya manusia dalam rangka mempertahankan dan
meningkatl<an mutu dan relevansi pendidikan tinggi rneliputi :
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1) Pentngkatan profeslonallsme dosen melaJul penddkan pasca sarjana dan pelatihan antara Jain
: pelatthan Applied ApproaCh dan pelatlhan Pekertl, serta penlngl<atan profestonansme oaJam
bidang penelrtian.
2) Profesiona!isme tenaga administrasi tennasuk teknisi dan laboran melalui pencidikan dploma,
pendidikan

sa~ann,

pasca sarjana dan pelatihan-pelatihan teknis fungsionai dan pelatiilan

penjar.jangan (ADUM dan SPAMA).
c. Melaksanakan pemerataan dan demv-'i<ratisasi pendidikan dengan melakukan befbagai upaya yang

mencakup penuasan kesempatan belajar, penyebaran pendidikan tinggi melalui pusat pertuni:mhan,
peningkatan peran perguruan tinggi dalam menyiapkan tenaga untul< kepertuan setempat.
d. Melaksanakan reformasl organisasl dan manajemen IPB dalam rangka efislensl dan efel<tJvltas

pengelolaan pendicikan. penelitian. pengabdian kepada masyaral<at, kemahasiswaan. kenitraan
dan kerjasama dengan rnelakukan penataanlrestruktutisasi organisasi IPB berdasar1<an hasil
pengkajian yang cisesuaikan dengan kebutuhan. efesiensi dan efektMtas, serta

msi IPB di masa

depan.
e. Dalam rangka revitalisasi kebudayaan nasional pertu dilakukan berbagai upaya antara lain kegiatan
kemahasiswaan

dan

proses

pendidikan

yang

diarahkan

untuk

melestarikan

dan/atau

mengembangkan nilai-nllai luhur buoaya bangsa dengan cara dikemas lebih lanjut dalam l<egiatan
kol<ur11<uler dan/atau Intra l<urtkuler agar dapat cilf11)1ementastl<an dalam l<ehldupan bermasyaral<at,
bernegara dan berbangsa.
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II. HASIL EVALUASI

A. HASIL YANG DICAPAI TAHUN 1998/1999
Keberhasilan yang dicapai IPB dala.'Tl masa tahun anggaran 1998/1999 dengan mengacu
kepada program induk pengerroangan pendidikan tinggi, yaitu : (1} Penataan Sistem Pendidikan Tinggi:
(2) Peningkatan Rel&vansi dan Kualitas: dan (3} Peningkatan PGrnerataan Pendidikan Tinggi.

1. Penataan Sistem Pendidkan Tinggi
Keberhasilan IPB dalam pelaksanaan program induk penataan sistem pendidikan tinggi adalah
sebagai berikut :
a. Berlandaskan kepada Keputusan Menteri Penddikan dan Kebudayaan Nomor : 0191/011995
tentang organtsasi dan tata kerja IPB. Statuta IPB dan adanya kebutuhan yang ber1<aitan
dengan makin meluasnya program-program tridarma terutama dalam bidang pendidkan telah
mengembangkan Program Studi llmu KorT4)uter pada Fakultas Matematika dan IPA menjadi
jurusan. serta da!am bidang penelitian IPB telah membentuk Pusat Kajian Biofarmaka disamping
pusat-pusat yang telah ada.
b. Oalam rangka peningkatan mutu manajemen melalui penerapan manajemen mutu terpadu

(rota! Quality Management} telah bertlasil melal<ukan lokal<arya dan pelatihan bagi pejabat
strukturai dan merintis terus pembentukan gugus kendali mutu ci semua tingkatan organisasi
IPS.

c. Meningkatkan profesionalisme pejabat struktural dan tenaga acininistrasi melalui dklat
penjenjangan dan petatihan teknis fungsional antara lain telah berhasil :

1} mengikutsertakan dan berhasil lui us 10 orang pejabat struktural eselon IV dan 2 orang
tenaga administrasi yang akan dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon IV dalam
Diklat Adum.

2) mengikutsertakan 40 orang tenaga administrasi dalam pelatihan Bendaharawan A, dan 40
orang untuk pelatihan teknisi laboratorium senior dan 40 orang untuk pelatihan teknisi
laboratorium yumor.
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3) mengikutsertakan 45 orang tenaga aannistrasi dalam pelatihan/penyegaran ac:iTinlstrasi
kepegawaian dan 45 orang dalam pelatihan/penyegaran acmnistrasi pertengi<apan, serta
mengikut sertal<an 52 orang oalam pelatihan/penyegaranadlinistrasi keuangan.

d. Meningkatnya pengelolaan SP4. yaitu dengan berhasilnya (1) menyusun usulan program dan
penganggaran terpadu untuk tahun anggaran 199912000; (2} memantapkan koordinasi dengan
unit

ks~a tsrk~it;

(3) meningkatkan 1\onsulta.si dengan pihak Diljen Dikti, Bappsnas, Diijen

Anggaran dan meningkatkan konsultasi dengan Bappeda Tk. I Jawa Barat, Kantor Wilayah
Depdikbud Jawa Barat dan Kantor Wilayah Ditjen Anggaran Jawa Barat dalam rangka
pendaerahan penyusunan usulan prbgram dan penganggaran.
e. secara gradual telah dllaksanakannya pengelolaan dana IPB secara terpadu dengan
per1<embangan jumah anggaran pada tahun 1998/1999 menunjukkan sebagai berikut :
1) Anggaran Rutin meningkat 9,58% menjadi Rp.24.868.265.000,00 dibandingkan dengan
tahun 1997/1998 yang berjumlah Rp.22.694.852.000,00.
2) Anggaran Pembangunan juga meningkat 37.41% menjadi Rp. 89.669.243.000,00 dari
tahun 1997/1998 yang berjumlah Rp.65.254.795.000,00.
3) Dana

~.asyarakat

meningkat pula sebesar 13,99% menjadi Rp. 43.250.160.000,00 dari

tahun 199711998 yang berjumlah Rp. 37.942.030.000,00.
f. Dalam rangl<a al<tualisasi asas otonoml perguruan tinggi telah t>erhasll alal<ukan, antara lain :

{1) fungsionalisasi badan normatif metiputi penetapan norma dosen dan noona al<ademk.
merintis penyusunan ketentuan/aturan tentang pengkaryaan dosen. norma Ketua Program Studi
dan Kepala Laboratorium; (2) PengerJ't)angan mekanisme pengelolaan dosen (stat akademik);
(3) Psningkatan kemampuan perencanaan psngerroangan; (4) Peningkatan kamampuan

pendanaan melalui otonomi keuangan dengan memanfaatkan berbagai aset IPS dan
memberdayakan unit-unit "profit centre· dan yayasan Dharma IPB untuk menghimpun dana yang
aKan digunakan untul< mengembangkan program dan l<inerja IPB di masa depan.
g. UntuK rneningl<atkan Slstem lnformaSi Manajemen (SIM) IPB telah berhasil : (1) meningkatkan
pelayanan UPT Perpustakaan: (2) meningkatkan terus peran BAPSI sebagai pusat infonnasi
manajemen: (3) mengembangkan Lembaga Sumberdaya lnformasi sebagai pusat informasi
agribisnis dan agroindustri Asia Pasffik; (4) meningkatkan terus peran UPT Produksi Media
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lnformasi dalam kegiatan pendidikan; (5) rnerri>uka warung Internet yang dapat dmanfaatl<an
oleh siVittas akadenika IPB maupun pihak luar dalam mengakses informasi; (6) meningkatkan
l<inerja UPT KOfllluter dalam rnet1l)foses dan menyajikan data base IPB.
2. Peningkatan Relevansi dan Kualitas
a. Peningkatan Relevansi
Hasil yang dicapai IPB dalam program induk peningkatan relevansi adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kegiatan kemitraan dengan berbagai pihak yang dikoordir.asikan oleh Pembantu
Rektor IV sa.J'Tl)ai dengan tahun 199811999 jumlah kerjasama yang dlakukan oleh IPB dengan
instansil1embaga berjumah 128 jenis yang terdiri atas kerjasama dengan instansinerrt>aga di
dalam negeri (84 jenis), instansiJiembaga luar negeri (38 jenis} dan bantuan pecmangunan (6
jenis). Jumlah piagam kerjasama (MOU) yang ditandatangani pada tahun 1998/1999 melalui
kantor Pernbantu Rektor IV berjumlah 21 jenis dan melalui unit lainnya (yang diinformasikan
melalui kantor Pembantu Rektor IV) bQrjumlah 6 jenis.
2} Meningkatnya relevansi dalam bidang penerapan ilmu dan tGknologi melalui kegia!an

pengabdian kepada masyarakat meliputi :

a) Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa berupa kegiatan KKN (Kuliah

Ke~a

Nyata) dengan melibatkan 734 mahasiswa yang dibimblng oleh 62 dosen yang kegiatannya
dilakukan pada 148 desa di 34 kecamatan dalam 12 v.11ayah Pemerlntahan Daerah Tlngkat
~

II. Selain KKN reguler dilakukan pula kegiatan KKN terpadu di daerah Jonggol dengan
melibatkan 20 orang mahasiSWd Universitas Indonesia. 20 orang mahasiswa lnstitut
Teknologi Bandung dan 20 orang mahasiswa lnstitut Pertanian Bogar.
b) Untuk kegiatan relevansi yang berupa aksas informasi dan promosi IPB kepada masyarakat
adalah melakukan partisipasi di dalam Pameran Pembangunan pada Hari Pendidikan
Nasiona! 1998 di Jakarta; Hari Teknologi Nasional 1998 di kabupaten Bekasi; Munas
ORGANDA 1998 di Kotamadya Bogor; Dies Natalis IPB ke 35 di Karnpus Darmaga Bogor;
ser1a menertlbl<an warta Pengabdlan Kepada Masyaral<at.
c) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berupa kegtatan kemitraan dan keHasama
dengan Pemerintah Daerah. pada tahun 199811999 telah ditanda tangani

piagam

6

l<erjasama dengan 11 Kabupaten/Kotamadya d Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
OisaJ'll)lng itu telah dilakukan pula l<eglatan PROKSI dan PDM-OKE.
d) Kegiatan yang bersifat pengembangan dalam pengabdan kepada masyarakat telah
diiakukan sebanyak 76 kegiatan.
e) Meningkatnya kemitraan dengan dunia industrildunia !<erja yang dikoordirsasikan oleh Pusat
Jasa Ketenagakerjaan LPM IPB.
b. Peningkatan Mutu
Hasil yang dicapai IPB dalam menin~tkan mutu adalah sebagai berikut :
1) Perl<embangan jumlah lulusan :

a) Lulusan program Sarjana tahun 1998/1999 be.1un1ah 1.654 orang menlngl<at sebesar
12.21% dari tahun 1997/1998 yang berjumlah 1.474 orang.
b) Lulusan program Diploma tahun 1998/1999 berjuniah 843 orang meningkat sebesar

23.4:20,.{, dari tahun 1997/1998 yang berjumlah 683 orang.
c) Lulusan pr{)Qram Magister tahun 199811999 berjumlah 407 orang meningkat sebesar

7.75% dari tahun 1997/1998 yang be~umlah 377 orang.
d) Lulusan program Oolctor tahun 1998/1999

be~umah

32 orang menurun sebesar 20%

dari tahun 1997/1998 yang berjurnlah 40 orang.
2) Untuk menlngl<atKan kualltas akademik pada setlap tahun atau setiap ada l<esempatan

sejumlah dosen ditugaskan untuk belajar d dalam dan a luar negen. Kualifikasi dosen IPB
yang berpenddikan pasca

sa~ana

(S2 dan S3) tahun 1998/1999 befjuniah 1.001 orang

menunjukkan peningkatan sebesar 6,71% dibandngkan tahun 1997/1998 yang berjurnah
938 orang, dengan demikian proporsi dosen yang berpendicikan pasca sarjana mencapai
(75,43%) dan jumlah dosen seluruhnya sebanyak 1.327 orang.
3) Peningkatan mutu dosen dalam mengelola proses belajar mengajar juga merupakan

Kegiatan yang diprioritaskan oleh IPB dimana pada tahun 1998/1999 telah berhasil
dilaKsanal<an penataran PeKertl bagl 37 orang dosen dan penataran Pendel<atan Terapan
(applied approach) sebanyak 37 orang dosen.
4) Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan program pasca

lokakarya yang

menghasilkan

konsep-konsep

sa~ana

pengembangan

dan

telah dilakul<an

rekomendasi
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peningkatan kinerja pasca saljana dalam aspek manajemen maupun peningkatan mutu
akademik.

5) Keberhasiian IPB dalam bidang penelitian menunjukkan sebagai berikut :
a) . Penefitian Doktor baru pada tahun 1998/1999 yang bertujuan mengaplikasikan dan
me!akukan uji coba

kon~onsep

dan

teen baru, telah dlakukan 16 judul pene:itian

turun sebesar 42,85% dibandingkan tahun 1997/1998 yang berjumlah 28 judul
b) Penefitian Hibah Bersaing pada tahun 199811999 yang bertujuan mendapatkan fakta-

fakta ilmiah terbaru di bidang ilmu dan teknologi pertanian melalui rangkaian penelitian
yang befl<elanjutan, telah dlal<ukan sebanyal< 56 judul menlngl<at sebesar 5,66%
dibandingkan tahun 1997/1998

c) Penelitian Rutin yaitu kegiatan penelitian yang dbiayai oleh anggaran rutin dengan
sasaran meningkatkan kemampuan dosen muda, amana pada tahun 1998/1999 telah
dilakukan sebanyak 48 judul, turun sebesar 25%

dan tahun 1997/1998 yang berjumlah

60 judul.

d) Penelitian Kerjasama pada tahun 1998/1999 yang bertujuan menelaah fenomena-

fenomena dan mencari solusi yang tepat yang bet1<altan dengan perriJangunan telah
dlal<ul<an sebanyal< 37 judul, turun sebesar 8,10% dart tahun 1997/1998 yang
berjumah 40 judul
e) Penelitian ARMP yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

pertanian untuk mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan pent>angunan
pertanian pada tahun 1998/1999 telah dilakukan 11 judul, turun sebesar 8,33%
dibandingkan tahun 1997/1998 yang befjurrdah 12 judul.
f)

Penelitian dasar yang bertujuan mendapatkan fakta-fakta ilmiah dibidang ilmu

pengetahuan dasar pada tahun 1998/1999 telah dilal<uKan sebanyak 7 judul, turun
seoosar 50% dibandlngkan tahun 1997/1998
g) Penelitian RUT. pada tahun 1998/1999 telah dilakukan 4 judul. meningkat sebesar
300% dari tahun 1997/1998 yang berjumlah 1 judul
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h) Stud Kajian Wanita, pada tahun 1998/1999 telah dilakukan 2 judul, turun sebesar 50%
dari tahun 199711998 yang befjumlah 4 judul
i)

Penefitian PAATP-Oeptan pada tahun 199811999 telah dilakukan 4 judul penelitian

6} Pet'T'binaan dan kegiatan kemahasiswaan antara lain telah berhasil : {1) melaksanakan

pengenalan program studi bagi 2.642 mahasiswa baru progiam sarjana dan 1.332
mahasiswa baru program diploma; (2) me!skukan selaksi mahasiwa berprestasi; (3)
mengikutsertakan mahasiswa pada lorrba karya lnovatif Produktif, melalui seleksi telah
disetujui 15 kelompok untuk meianjutkan penelitiannya dengan melibatkan 67 mahasiswa;

(4) meningkatkan pembinaan UKM; (5} mengoptimalkan program SIMAWA; (6)

menlngl<atl<an pemblnaan mahaslswa aslng: (7) menlngl<atl<an blrrolngan dan konsellng
dengan melakukan bimbingan kel0f11Xlk dan bimbingan individual; (8) menata organisasi
kemahasiswaan berdasarkan hasif Kongres luar Basa Senat Mahasiswa tanggal 7

November 1998 dan telah disepakati membentuk suatu wadah dengan nama Ke!uarga
Mahasiswa IPB ( KM IPB) yang terdiri atas perangkat-perangkat Majelis Permusyawaratan
Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan El<sekut1f Mahasiswa
(BEM). HiJll>unan Profesi (Himpro) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

3. Peningkatan Pemerataan Pendcikan
Hasll yang cicapai IPB dalam program lnduk Pemerataan Pendidkan adalah sebagai berikut :
a. Mahasiswa baru yang aterima pada tahun akaderrik 199811999 menunjukkan sebagai berikut :

(1) mahasiswa baru program Sarjana berjumah 2.642 orang, meningkat sebesar 6,WOk dari
tahun 1997/1998 yang berjumlah 2.470 orang; (2) mahasiswa baru program Diploma berjumlah
1.332 orang, menurun sebesar 5,48% dari tahun 1997/1998 yang berjuniah 1.405 orang; (3)
mahasiswa baru program Magister Sain dan Magister Agribisnis berjumlah 715 orang, meningkat

sebesar 19,61% dari tahun 1997/1998 yang berjumlah 600 orang; (4) rnahasiswa program
Doktor berjumlah 125 orang, meningkat sebesar 26,26% dari tahun 1997/1998 yang berjumlah
99 orang.

b. Program Studi baru yang dibuka pada tahun akaderrlk 1998/1999 adalah Program Studi
Manajemen Agribisnis dan Program Studi Manajemen Usaha Boga pada Program Diploma

C.VI1d.Nanoll.aprek:<8\8..6PSI
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Fal<unas Pertanlan; serta Program Studi Anallsls Ungkungan pada Program Diploma Fakunas

Matematika dan llmu Pengetahuan Alam.
c. Mahasiswa IPB yang menerima beasiswa pada tahun 1998/1999 untuk semua jenjang
pendidikan befjun'iah 5.342 orang menunjukkan peningkatan sebesar 99,33% dali jumah
penerimaan beasiswa pada akhir tahun 1997/1998.
d. Upaya penambahan sarana dan prasarana penddikan untuk mamenuhi peningkatan daya
tampung dalam upaya peningkatan pemerataan pendidikan dengan target 20.000 rnahasiswa
pada tahun 2000-an melalui dana bantuan OECF Fase II, sedang dlbangun gedung Fakultas

Pertanian seluas 53.908 m2 terdri atas Paket A1 seluas 25.935 m2 dan Paket A2 setuas 27.973

m2, serta gedung Fakultas Kedokteran Hewan dan Rumah 8akit Hewan (Paket B) seluas
27.458 m2. Selain itu untuk melengkapi sarana pen<idl<an telah dilakukan pengadaannya
melalui dana anggaran pembangunan rutin maupun dana masyaral<at.
B. KENDALA DAN UPAYA PENANGGULANGAN
1. Pendidikan

a. Kendala
1)

Pengelolaan program Diploma,

sa~ana

dan Pasca Sa~ana bel urn terpadu baik dalam

adninistrasi akademik, administrasi kepegawaian dan adnlnistrasi keuangan.
2}

Mutu layanan adninistrasi akademik masih kurang.

3)

Proporsi dana pendidkan yang bersumber dari SPP untuk program

,....--

sa~ana

relatif

rendah.

~/ ~ 4n Belum sempumanya Sistem lnformasi AkaderrVk (SIMAK) yang dbangun oleh UPT

\J
5)

Ko

uter.

Penetapan peraturan akademk khususnya bagi program diploma yang bervariasi di
masing-masing fakultas yang disebabl<an panduan peraturan akademik yang masih
memerlukan penyempurnaan.

6)

Akibat krisis monster,

te~adi

peningkatan jumlah mahasiswa yang mengalami kesulitan

dalam pembiayaan pendidikan.

7)

Belum teraturnya administrasi selekSi dan penerimaan mahasiswa program dploma
( masing-masing fakultas menyelenggarakan seleksi dan penerimaan mahasiswa
dengan persyaratan berbeda ).

8)

Sistem pengaclaan bahan perkuliahan dan praktikum belum mantap ( mutu. waktu,

harga kurang s&suai ).
9)

Pemanfaatan sarana akademlk belum optimal.

10) Fungsi lembaga kzitannya der;tgan penggunaan stat akademik bel urn jelas aturannya.
11) Buku dan jurnal masih kurang baik jenis maupun jumlahnya.
b. Upaya Penanggulangannya.
1)

Melakukan pemaduan pengelolaan program Diploma,

Sa~ana

dan Pasca

8a~ana

dalam bidang administrasi akademik. acmnistrasi kepegawaian dan adninistrasi
keuangan dengan target pelaksanaan tahun 200012001 .

(j) Meningkatkan mutu pelayanan administrasi akadenik dengan merTi>erdayakan dan
melakukan koordinasi fungsional antara BAAK. BAUK, BAPSI, UPT Puskom, Fakultas
~

dan Jurusan.

3)

Meningkatkan proporsi dana pendidikan dengan lebih dahulu melakukan analisis
l<ebutuhan dan menetapl<an unit cost yang proporsioal.

(:;:) Menyerll>IJillakan SIMAK dengan mengkool"dnasikan antar Fakultas, BAAK, BAPSI
dan UPT Puskom dalam manajemen informasi terpadu.
5)

Menyempumakan peraturan akadenik program Diploma yang selanjutnya dituangkan
dalam Buku Panduan Program Diploma secara terpadu.

6)

Melalui program Jaring Pengaman Soslal (JPS} dupayakan perrberian baa siswa bagi
mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya pencidikan secara selektif.

7)

Melakul<an penataan administrasi seleksi dan penerimaan mahasiswa program
diploma.

8)

Memantapl<an sistem pengadaan bahan peli<uliahan dan praktikum dengan memlih
altematif yang terbaik antara lain merroentuk panitia pengadaan barang berdasarl<an
desentralisasi.
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9)

Mengoptimalkan pemanfaatan sarana akademik dengan tertebih dahulu menganalisis
penggunaanlpemantaatan sarana akademik oleh suatu Tim yang dikoorclnasikan oleh
9AAK.

10) Menyusun ketentuanlperaturan tentang fungsi lerrnaga, pengkaryaan dosen. masa
bakti, hak, keW3jiban d3n pe~anjiar..
11) Mengupayakan peningkatan pengadaan buku dan jurnal ilmiah melalui surroer dari

anggaran pembangunan dan dana masyarakat serta himpunan alumni.

2. Penelitian

a. Kendala
1)

Sebagian dari penelitian yang dilal<ui<an Oleh staf akademiK IPB masih bersifat murni
al<ademik yang disebabl<an belum adanya rencana payung penelitian dan kurangnya

kegiatan multi disiplin yang masih lemah.
2)

Terjadinya penurunan jumlah penelitian sekitar 5%, wa!aupun partisipasi dosen
meningkat sekitar 4,8% .

3)

Masih kurang lancarnya penertiban jurnal IJTA dan JIPI yang disebabkan kurangnya
bahan tulisan.

4)

Le:nbaga penelitian masih belum sepenuhnya dapat mengkooronasikan seluruh

kegiatan penelitlan terutama kegiatan penelitian yang olakukan di fal<ultasljurusan.
5)

Sebagian dari penelitian belum dapat menghasilkan output yang secara nyata dapat
meningkatkan ekononi rakyat dan industri.

6)

Masih lemahnya kooranasi dan pertukaran informasi baik di institusi maupun di luar
institusi sahingga masih terja<i duplikasi untuk permasalahan yang sama dangan judul
berbeda.

7)

Masih lemahnya sistem monitoring internal dalam kegiatan penelitian.

8)

Masih l<urangnya hasil penelitian yang dapat dipatenl<an.

o. Upaya Penanggulangannya
1)

Diupayakan melakul<an penyusunan program "Riset Payung· dengan naungan Satu
Dewan Pakar untuk penentuan prioritasnya.
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2)

Meningkatkan jumah penelltian maalui berbagall<egiatan penelitian

3)

Memberikan motivasl kepada staf akadenlk untuk menulis hasil penelitiannya untuk
dimuat dalamjurnaiiJTA dan JIPI.

4)

Meningkatl<an koordinasi antara Lerrbaga Peneiitian. Pusat-Pusat

Peneli~an.

Fakultas

dan JuiJsan serta unit akademik dasar lainnya dalam kegiatan penelrtian.
5)

Meningkatkan kegiatan penelrtian yang dapnt me.'Tbarikan l<ontribusi nyata untuk
meningkatkan ekonomi rakyat dan industi.

6)

Meningkatkan koordir.asi dalam akses informasi internal dan eksternal sehingga tidak

terjadi duplil<a·Si obyeYJperrnasalahan penelrjan.
7)

Melakul<an pemantapan sistem monitoring dalam bidang penelitian secara internal
maupun eksternal.

8)

Meningkatkan jumlah hasii penelitian yang dapat melll-"lel"oleh hak paten.

3. Pengabdian Kepada Masyara!<at
a. Kendc;la

1)

tJ.asih rendahnya partisipasi dosen IPB dalam kegiatan pengabdian l<.epada

masyarakat.

2)

Tert:>atasnya tel<nologi siap gunalpakai yang dapat disebar1uasl<an dan diterapkan
kepada masyarakat dan dunia usaha.

3)

Masih lemahnya publikasi kegiatan pengabdan l<epada rnasyaraKat.

4)

Masih kurangnya jumlah dan relevansi kegiatan Kuliah Kerja Nyata.

5}

Masih lemahnya koordinasi antar LPM, Pusat-Pusat dan Fakultas/Jurusan.

b. Upaya Penanggulangannya

1)

Meningkatkan partisipasi dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara
lain melalui sosialisasi dan identifikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di

masing-masing fakultas/jurusan.
2)

Melal<ul<an identifikaSi teknologi siap guna/pakai untuk diterapkan kepada rnasyarakat.

3)

- Meningkatkan kualitas dan jumlah edar warta pengabdian LPM-IPB termasuk untuk
mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.
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- Menjajagi penerbitan jurnal PPM LPM-IPB (1-2 kali setahun}

II

- Mengupayakan disusunnya penerb!tan khusus tentang Karya Terbaik

Sivitas

Akademik IPS untuk dipub!ikasikan antara lain dalam acara Dies Natalis IPB.
4)

Meningkatkan jumlah dan relevansi kegiatan KKN antara lain melalui program . PDMDKE. Penataan Wilayah Kumuh dan sebagainya.

5)

Meningkatkan i<oordinasi melalui pembentukan forum komunikasi yang anggotanya
terdiri atas wakil-wakil fakultas dan lembaga atau membentuk suatu bad.anJkomis! di

LPM.
4. Kemahasiswaan

a. Kendala
1)

Prestasi mahasiswa IPS dalam kegiatan. Lomba Karya lnovatif Produktuf (LKIP)
cenderung menurun d:sebabkan pres1asi perguruan tinggi lain makin meningkat pesat
dan masih rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti LKIP.

2)

Rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti Lomba Karya Tulis limiah (LKTI)
disebabkan antara lain kurangnya pembinaanJketerlibatan dosen dalam mendukung

LKTI.
3)

Terbatasnya mahasiswa dalam persiapan (waktu, materi,

karya tulis dan

pembimbingan) untuk mengikutl pemilihan mahasiswa berprestasi.
4)

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengent>angan mnat dan kegemaran
cenderung menurun mungkin disebabkan sarana olah raga dan kesenian yang dimliki
IPB belum dapat menampung seluruh mnat dan kegemaran yang dipunyai mahasiswa.

5)

Masih terbatasnya penyooaan dana beasiswa dibancingkan jumlah rnahasiswa yang
membutuhkan.

6)

Masih rendahnya minat mahasiswa dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, hal ini

disebabl<an karena adanya kesulitan mahasiswa dalam menentukan waktu luang

bersama.·
b. Upaya Penanggulangannya

1)

Meningkatkan prestasi dan min at mahasiswa untuk berprestasi dan berkompetisi dalam
LKIP.

2)

Meningkatkan prestasi dan minat mahasiswa untuk berprestasl dan berk0fl1)etisl dalam

LKTI serta periu memberikan motivasi kepada dosen untuK dapat memblna dan
mendukung kegiatan LKTI.
3)

Meningka!kan persiapan mahasiswa untuk berpartisipasi dan berkompetisi dalam
kegiatan Mahasisv..'Ci Berprestasi.

4)

Secara bertahap meningkatkar. penyediaan sarana olah raga dan kesenian dalam

rangka meningkatkan kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa.
5)

Berupaya rnenca.ri/meningkatkan sumberdana lain. Selain sumberdana beasiswa yang

telah tersedia.
6)

MeningkatKan minat mahasiswa dalam l<egiatan organisasll<emahasiswaan antara lain
aengan memotivasi dan mengarahkan mahasiswa dalam mengatur waktu. serta
mensos1alisasil<an l<emanfaatan berorganisasi bagi pengembangan diri mahasiswa.

5 Manajemen Perguruan Tinggi
a

Kendala
1)

Ada indikasi bahwa produktivitas dan mutu sumberdaya man usia tenaga administrast
rendah.

2)

cJ)

Keamanan di Kampus IPB terutama di Kampus Darmaga rawan.
Slstem PangKalan Data (Data Base) IPB maslh lemah.

4)

Kenaikan pang kat dosen cenderung larrban.

5)

Organisasi IPS belum tertata baik.

6}

Perolehan dana BTL (Biaya Tidak Langsung
ke~asarna

7)

Kine~a

= Management

Fee) dari kegiatan

masih rendah.

IPB bel urn terukur.

b. Upaya Penganggulangan

1)

Meningkatkan produl<tivrtas dan mutu sumberdaya rnanusia tenaga administrasi melalui
pendidikan dan pelatihan.

2)

Meningkatkan keamanan di KarllJUS IPB rnelalui kegiatan : (1) mereview. menyempurnakan dan mensosialisasikan pedoman dan prosedur keamanan dan keselamatan;
(2) memperbaiki dan melengkapi sarana keamanan dan keselamatan; (3) membina

C.W.d.Nor.>li.eproi££<\81-.PSI

dan mengerroangl<an sumberdaya manusia yang menangani keamanan dan

G

kesetamatan.

·

Meningkatkan Sistem Pangkalan data IPB melalui penyempurnaan sistem. merrbenah1

dan mengoptimalkan jaringan. serta mendptakanlmereview pedoman dan prosedur

!<erj:l sistem informasi.
4)

Membenahi sistem adminlstrasl kenaikan pangkat dosen dengan cara rnelai< Likan
perbaikan pedoman dan prosedur administrasi kenaikan pangkat dosen d3n
mensosialisasikan pedoman dan prosedur kepada petugas dan pengguna.

5)

Menata organisasi IPB dengan mengl<aji kemungi'jnan reorganisasi (menghapusl
mengintegrasikan beberapa unit organlsaSi dan membentuk unit kerja baru sesuai
dengan kebutuhan) dan menyusun tata kerja yang rind (termasuk hubungan antar unrt
kerja yang dapat dike~akan bersama).

6)

Meningkatkan perole han dana BTL dengan: (1) membangun sistem infonnasi
kerjasama; (2} mengkaji dan mereview SK Rektor 069 dan 070 tahun 1996; (3)
menyusun

dan

mengembangkan

mensosialisasikan
organisasi

Pedoman

kerjasama; (5)

Pengkaryaan;

(4)

menata/

mensosialisasikan/rTl9!TlJfomOSikan

kemampuan IPB, dan (6) menyusun Staf Direktori yang dapat dipasarkan (marketable).

fnJ Mengupayakan toiOk ukur klnerja manajemen (performance Indicator) untuk setiap
U bidang kegiatan dengan rnelakukan kegiatan : (1} menginventarisasi lingkup pekerjaan
dan beban tugas unit kerja yang akan dijacikan sasaran oleh suatu Tim; (2) mereview
dan rnenyerllJurnakan pedoman dan prosedur pengukuran beban kerja, serta
roonyusun indikator

kine~a

untuk setiap bidang kegiatan; serta (3) mansosialisasikan

pedoman dan prosedur pengukuran beban kerja dan indikator kinerja ke setiap unit
ke~a

di lingkungan IPB.
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Ill. PEMANTAPAN PROGRAM
TAHUN 199912000

Berdasar't<an hasil sidang komisi dan sidang p!eno Rapat Ket'ja Daerah ln~1itut Pertanian Bogar
pada tanqga! 23 Februari 1999 dan 2 Maret 1999 telah dirumuskan pemantapan program .untuk tahun
anggaran 1999/2000 adalah sebagai berikut :

A. PENATMN SISTEM PENDIDIKAN TJNGGI
1) Melakukan pengl<ajian-pengkajian dalam rangka menata organisasi IPB yang ber1andaskan
pada prinsip organisasi l1'lOdem dengan drt-dri lebih hortzontal yang dapat mengantisipasi
perl<embangan peran IPB secara efisien dan efektif serta dapat menghasilkan keluaran-keluaran
yang bermutu rrl€ncakup :
a) Mengkaji kemungkinan reorganisasi dan restrukturisasi.
b) Mengi<aji bentuk organisasi dan jumlah personel yang membantu Pembantu Rektor seharihari.

2) Meningkatkan produktivitas dan mutu sumberdaya ma.nusia tenaga administrasi dengan
rneningl<atl<an kualitas dan profesionalisme melalui :
a) pendidikan sa~ana dan pasca ~ana.
b) pelatihan peningkatan kemart1)uan berbahasa lnggris dan pelatihan teknis fungsional
bidang administrasi. serta pelatihan penjenjangan (ADUM, SPAMA dan SPAMEN).
c) mefakukan analisis kebutuhan (need assesment} pengembangan SDM admnistrasi untuk
mengantisipasi pengooi>angan organisasi IPB d masa depan sasuai dengan visi, rnsi IPB
yang tertuang dalam Renstra IPB 2020.
3) Membenahi sistem administrasi kenaikan pangkat dosen IPB dengan : (1) mengidentifikasi
permasalahan; (2) mereview pedoman dan prosedur yang ada tennasuk kepanitiaan (Panitia
Penllal AngKa Kreat Dosen) d tlngl<at IPB dan Fakultas; (3) mefTl)9rt>all<llmeny9fT1)umal<an
pedornan dan prosedur oleh Tim antar unrt
kepada petugas dan pengguna.
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ke~a;

(4) mensosialisasikan pedoman dan prosedur

4) Dalam rangka peningkatan atol<asi dana pendidikan program sarjana dlakukan dengan cara :

a) MenginvetarisaSi penggunaan anggaran utilitas (biaya listrik, air, gas dan telepon) secara
rind di setiap unit pelaksana.
b) Melakukan penghematan biaya penggunaan utilitas (dalam l<egiatan ini periu dipisahkan
biaya penggunaan utilitas untuk pendidikan dan non pendidikan.
c) Mernbuat kebijakan agar penggunaan utilitas non pendidikan merupakan ksgiatan daiam

lingkup "profit centre· bukan bersifat ·cost .centre·.
d) Menghitung dan menentukan satuan biaya (unit cost) setiap kegiatan pendidikan sehingga

alokasi dana pendidikan sesuai dengan peningkatan kebutuhan.
e) Menlngl<atkan proporsi dana pendidikan dengan mereaiOI<asi proporSi dana tingkat IPB dan
Fal<ultas/unit akademik dasar.
5) Melakukan peningkatan keamanan kampus dalam rangka mengamankan aset negara dengan

melakukan kegiatan :
a) Reviewlpenyempurnaan dan sosialisasi

pedoman

dan prosedur keamanan dan

keselarnatan.
b) Memperbail<i dan melengl<api sarana kemanan dan keselamatan.
c) Melakukan pembinaan SDM yang menangani keamanan dan keselamatan.

6) ManlngKatl<an slstem pangl<alan data (data oase IPB) dengan metal<ul<an kegiatan:
a) Perbaikan dan per1uasan jaringan.

b) Pemeliharaan dan penarmahan software.
c) Pemeliharaan/up grade hardware

d) lnputing/updating data.

e} Penyefl1)umaan penyusunan pedoman dan prosedur sistem informasi IPB.

D

Penyempumaan tata kerja unit organisasi yang terlibat dalam penanganan sistem informasi.

g) Pelatihan SDM yang menagani sistem informasi.
8) MenlngKatl<an program l<erjasama dalam rangl<a peningkatan pendapatan IPB dengan
melakukan kegiatan :
a) Membangun sistem informasi kerjasama.

b) Pengkajian dan review SK Ret<tor 069 tahun 1996 tentang Pengelolaan Kerjasama dan SK
Rektor 070 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengefolaan Kerjasama.
c) Menyusunan kebijakan tentang Pedoman Pengkaryaan.
d) Penataan organisasi kerjasama.

8} Menyusun indikator

!<ine~a

(performance indicator) dalam rangka mengimplementasikan

rnAnajemen mutu terpadu mencakup :
a) Pembe!ituk:an gugus kendali mutu.

b) Menyusun tolok ukur kinerja manajemen IPB untuk setiap bidang kegiatan.
9) Membangun sis1em pengelo!aan administrasi program Diploma, Sa~ana dan Pasca Sa~ana

secara terpadu.
@

Meningkatl<an mutu pelayanan ad!inistrasi akaden'ik dengan melai<ukan kegiatan :
a) Menyempumakan SIMAK.

I

b) Mensosialisasikan tata tertib akadenik.
c) Membangun sistem pelayanan informasi terpusat (sentralisasi informasi) dan desentralisasi

operasi.
B. PENINGKATAN RELEVANSI DAN KUAUTAS
1} Mengevaluasi kurikulum program diploma dan sarjana yang seianjutnya dibahas dalam

lol<akarya yang berskala nasional (external revie'Ner)
2) Meningkatkan efisiensi pencidikan dengan melakukan perbaikan pelaksanaan tugas akhir pada

program sarjana terutama dalam mekanisme kontrol pembimbingan.
3) Meningkatkan prasarana dan sarana pendidkan untuk memenuhi persyaratan standar mutu
pendidikan.
4) Melakukan intensifikasi proses belajar mengajar dengan memanfaatkan seca.ra optimal DBO

(Dana Bantuan Operasional) penddikan dalam rangka program JPS.
5) Meningkatkan mutu program Pasca 8arjana mencakup mutu penyelenggaraan dengan
meningkatkan koordinasi dengan fakultas dan jurusan: mengupayakan terus program
internasionalisasi pendidikan pasca sa~ana .
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6) Menlngkatkan terus mutu akademl< dosen melalui penddkan pasca sarjana (82183) d dalam
maupun a luar negeri.
7) Meningkatkan terus m·utu dosen. dalam pengelolaan proses belajar mengajar melalui pelatihan

applied approach dan Pekerti.

8) Meningkatkan mutu dan jumlah penelman dengan melakukan kegiatan :
a) Penyusunan program "Riset Payung· dan membentuk Dewan Pakar untuk menentukan
prioritas penelitian.
b) Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat ment>erikan kontribusi terhadap peningkatan
eKonomi raKyat dan industri.
c) Meningkatkan akses informasi dan publikasi penelltian.

d) Meningkatkan jumlah hasil penelrtian untuk rne£11)efoleh hak paten.

9} Meningkatkan mutu dan jurrdah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan :
a) Peningkatan partisipasi dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
b) Mengidentifikasi teknologi tepat guna/siap pakai untuk diterapkan kepada masyarakat.
c) Meningketkan ekses informasi dan publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

d) Meningkatkan koordinasi antara LPM dengan fakultasljurusan melalui pembentukan forum

komunikasi.
10} Meningkatkan mutu prestasi dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan meliputi:

a) Partisipasi mahasiswa berorganisasi di lerrbaga kemahasiswaan.
b) Peningkatan prestasi dalam LKIP.
c) Peningkatan prestasi dalam LKTI.
d) Peningkatan partisipasi dan prestasi dalam kagiatan Mahasiswa Berprestasi.
e) Melengkapi sarana olah raga dan kesenian secara bertahap dalam rangka menafll>ung
minat dan kegemaran mahasiswa.

C PENINGKATAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

TINGGI

1) Menggalakkan promosi program-program pendidikan di IPB secara luas.
2) Mengembangkan program pendidikan dengan :
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a) Menyelenggarakan Jokakarya Program Ekstensl dan Program Profeslonal.
b) Mengevaluasl usulan penyelenggaraan program et<stenSi.
c) Menyusun peraturan akaderrlk program ekstensi.

3) Memberikan bantuan beasiswa melalui program JPS yang dbebankan dalam anggaran
pembangunan dan meningkaft<an bantuan beasiswa dari dana masyarakat dengan
mencarilmenarnbah pGnyandang dana baru.
4) Meningkatkan akses informsi ketenagakefjaan bagi lulusan IPS yang dikoordinasikan oleh Pusat
Jasa Ketenagake~aan LPM-IPB.

5) Menyelesaikan perroangunan gedung Faperta, FKH dan Ruma Sal<it Hewan untuk

menlngl<atkan daya tampung.
6) Mengoptimalkan pemanfaatan ruangan dalam rangka peningkatan daya tampung.
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IV. USUL KEBIJAKSANAAN ~ TAHUN 200012001
Berdas:jrkan kepada lima prtontas program pent>angunan pencidkan dan kebudayaan. serta
berdasarkan pula kepada program induk pengerroangan penacikan tinggi yang dtuangkan dalam
Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT~P) Ill, dan Rencana Strategis IPB

2020. Usul kebijaksanaan tahun 2000f2001 adalah sebagai bsrikut :
A. PENATMN SISTEM PENDIDIKAN TINGGI
1) Melakukan penataan organisasi yang ber1andaskan kepada hasil pengkajian dan memantapkan

manajemen IPB secara berl<ualitas dengan menerapl<an manajemen mutu terpadu secara
keseluruhan dan befkelanjutan d seluruh tingkatan.
2) Meningkatkan mutu profesionalisme tenaga acmnistrasi tingkat penyelia dan pelaksana yang

bertandaskan kepada hasil analisis kebutuhan (need assesment}. Menyusun program
pembinaan dan pengembangan tenaga adninistrasi (terrnasuk teknisi, laboran dan petugas
keamanan dan keselamatan). Mengimplementasikan pembinaan dan pengerrbangan SDM
tenaga administrasi melalui pendidikan dan pelatihan.
3) Memanfaatkan kewenangan otononi perguruan tinggi yang oonandasKan l<epada Peraturan

Pemertntah nomor 57 tahun 1998 (perubahan atas peraturan pemerintah
tentang Penddikan Tinggi) dengan

cara

nomor 30 tahun 1990

mengoot>angkan terus program peningkatan

pendapatan termaga, serta memanfaatkan aset IPB dan rnengerroangkan surrber-sumber
usaha lain yang dapat menghasilkan dana abadi untuk rnerrDiayai program-program IPB di
masa depan.
4) Meningkatkan mutu pelayanan proses belajar mengajar melalui peningkatan pelayanan
akademik dan adninistrasi akaderrik secara terkoordinasi dan terpadu untuk semua jenjang
pendidikan (Diploma. Sarjana dan Pasca sarjana).
5) Mendayagunakan

sarana

dan

prasarana yang

menunjang

pelaksanaan

tridarma.

kerumahtanggaan dan lingkungan kafTllUS. . serta kemahasiswaan melalui optimalisasi
pemanfaatan dan perbaikanlperawatan fasilitas y~ng dimliki IPB.
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6) Melakukan evaluasi

din yang berlandaskan kepada lndikator kinerja (performance Indicator)

yang ditetapkan untul< mengukur klnerja IPB seuap pertodlk.

B. PENINGKATAN RELEVANSI DAN KUAUTAS
1) Meningkatkan relevansi pendidikan yang darahl<an agar lebih luwes dan al<omodatif terhadap

keragaman dan tuntutan kebutuhan

mahasi~wa

dan pengguna lulusan dalam rangka

demokratisasi pendidikan.

l

2) Meningkatkan pemantapan !<urikulum ber1andaskan kepada hasil evaluasi kurikulum, serta

sesuai kebutuhan dengan mengakses masukan dari pihak ekstemal (external revie\Yer}.
3) Menlngkatl<an terus program-program l<erjasama yang dapat menlngkatl<an relevanSi dan mutu

kegiatan tridarma perguruan tinggi.

4) Meningkatkan terus mutu pendcikan Diploma dan

Sa~ana

dengan fl'l8fll)9rtahankan dan

meningkatkan standar mutu pendidikan yang tinggi.
5} Meningkatkan mutu pendidikan Pasca Sarjana dan penyelenggaraannya sesuai dengan tindak

lanjut hasil Lokakarya Program Pasca Sarjana, yaitu sentralisasi administrasi akadernik dan

keuangan dan desentralisasi program pendidikan.
6) Meningkatkan terus mutu akadenll< dosen melalui pendidKan 82 dan S3, serta petaUhanpe!atihan di dalam maupun di luar negen. Mentngkatkan terus mutu dosen dalam pengelolaan

proses belajar mengajar melalui Penataran Pel<erti dan Penataran Applied Approach.
7) Meningkatkan mutu dan jumlah kegiatan penelitian dan pengabdan kepada masyarakat sesuai
dengan peri<embangan

~mu

dan teknologi serta kebutuhan masyarakat al<an teknologi tepat

guna/siap pakai.

8) Meningkatkan mutu infonnasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi yang efektif.
9) Meningkatkan terus mutu penddikan rnelatui pengadaan prasarana dan sarana yang memadal
serta melakul<an tntenstfil<ast proses belajar mengajar.
10) Mengerroangkan dinamika kehidupan kampus dengan cara meningkatkan kegiatan penalaran
dan keilmuan. meningkat1<an partisipasi mahasiswa. dalam kegiatan ninat dan kegemaran.
meningkat1<an partisipasi mahasisv.ta dalam lembaga kemahasiswaan, serta mewujudkan

C:YM!oiono\L opra!o$\BAPSI
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pendiclkan politik sejalan dengan arah reformasl dengan tetap befpedoman kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

C. PENINGKATAN PEMERATAAN PENDIDIKAN
1) Memberikan

i<esen~an

TINGGl

secara luas kepada seluruh penduduk Indonesia yang memenuhi

syarat untuk mefil>Groleh penddikan d IPB dengan tetap rnerJ1)erhatikan aspek pemerataan
dan demokratisasi pendidikan.
2) Menggalald<an terus promosi progranrprogram IPB secara luas untuk menjaring caJon

mahasiS\\18

di

seluruh kawasan

Indonesia

dan

di

luar negeri

dalam rangka

mengimplementasil<an program internasionalisasi penddikan sarjana dan pasca sarjana.
3) Meningl\atkan penerimaan mahasiswa program pendidikan profesional serta mengembangkan

program s1uci sesusai dengan kebutuhan perroangunan.
4) Meningkatkan terus pemberian bantuan kepada mahasiswa berupa beasiswa dari beroagai
sumbGr khususnya dalam I'TlGrealisasikan program JPS dalam mengantisipasi dampak krisis
ekonomi dan moneter.
5) Meningkatkan daya

~ung

melalui pemanfaatan ruangan secara optimal dan menyelesaikan

perrbangunan gedung Faperta dan FKH beserta Rumah saKit Hewan untuk mencapai daya
tampung 20.000 mahaslswa sesual sasaran pengoot>angan IPB.
6) Mengembangkan Pusat Jasa Ketenagakecjaan (Job Placement Centre) dalam mengal<ses
informasi dan menyalurkan lulusan IPB kepada pengguna yang lllefli>utuhkan.
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Lampiran. 1

SAMBUTAN PENGARAHAN SEKRETARJS JENDERAL
PADA
RAPAT KERJA DAERAH Dl UNGKLINGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUADAYMN
TAHUN 1999
Assalamu alaikum warahmatu!lahi wabarakatuh,

Saudara Gubernur Kepala Daerah yang kaml hormati,
Para peserta Rapat Kerja dan undangan yang berbahagia,

Sudah sepantasn~~a kita memanjatkan puji syul<ur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan taufik
dan hidayahnya kepada kita semua. sehingga pada saat ini krta dapat mengikuti Rapat

Ke~a

ini dalam

keadaan sehat wal'afiat.
Rapat

Ke~a

Daerah yang merupakan simpul awal dari proses perencanaan tahunan departemen

sebagairnana tertuang dalam keputusan Mendikbud No. 0209/U/1982. kita selenggarakan dengan
sedertlana mengingat kondisi negara l<ita saat ini sedang dalam keprihatinan.
Kita baru saja memasul<i tahun 1999 dan suasana ldul Frtri masih l<ita rasaKan, pada Kesempartan ini
saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya ldul Fitri 1419 H bagi yang merayakannya.

Nuansa Rakerda tahun 1999 ini didasari dengan tiga tantangan besar yaitu : dampak krisis ekonomi
yang semakin terasa, desakan arus globalisai yang semakin keras dan tuntutan untuk melakukan
reformasi pembangunan yang tidak dapat ditunda-tunda.
Krisis ekonomi dan moneter berdafll)ak sangat luas sehingga rrerusak tatanan ekonomi dan keuangan

yang sehingga mengal<ibatKan pengangguran semal<in meluas akibat dari PHK, l<emskinan yang
memngkat: dan pergeseran nilai dan tingkah lal<u serta metemahnya keberdayaan masyaraKat. Dampal<
krisis ekonomi terhadap pembangunan pendidikan sudah pada tingkat kritis. sehingga kemampuan
masyarakat dan pemerintah untuk membiayai pendidikan sud2h semakin lemah. Hal ini akan berakibat
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banyal<nya siswa dan mahasiswa yang putus sel<olah, sehinnga Jalur pendldil<an tuar sel<olah
merupakan atternatif dalam mengamankan kebijal<an di bidang pendidikan.
Untuk mengatasi dcmpak krtsis ekonom tersebut. pernerintah telah menetapkan program penindungan
sosial melalui jaring pengaman sosial (JPS). dan untuk pembangunan di bidang penddkan dilaksanakan
melalui pemberian beasiswa dan bantuan dana operasionai (BOO). serta biaya pendukung lainnya.
Selain itu jalur pendidikan tuar sekotah di orientasikan pada pelatihan ulang untuk kemungkinan alih
profesi.
Oalam bidang kebudayaan krisis ekonomi berakibat pada lunturnya nilai-nilai luhur budaya bangsa

sehingga

te~adi

penyimpangan perilaku dan kebrutalan. Program jaring pengaman sosial di bidang

l<ebuadayaan aarahkan pada reformasi sll<ap mental dan pembangunan aKhlak bangsa,
pengembangan et!l<a dan estetika serta peker'ti luhur.
Sekalipun kondisi perekonomian negara kita sedang terpuruk namun upaya pemerintah untuk
mempersiapkan sumber daya manusia (SOM) tetap harus dilaksanakan. khususnya daiam
menyongsong abad 21, dimana globalisasi yang ditandai dengan perdagangan bebas rnenuntut
kemampuan untuk bersaing dari bangsa ini harus kita siapkan. Agar krta dapat berkompetisi dalam era
perdagangan bebas tersebut dperlukan SOM yang berkualrtas berkemampuan manajemen dan

menguasai tel<nologi.
Guna mempersiapkan SOM tersebut jumlah dan

kualitas~

sekolah-sekolah unggulan pertu

dipertahankan. pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi secara dini pada slswa se!<olah pertu
dilaksanakan dan pembinaan kualitas bagi anak usia dini yang berorientasi pada keunggulan perlu
disiapkan dengan baik.
Pembangunan pendidikan di masa datang, selain harus dapat memberikan pengetahuan dan
keterampilan baik teknis maupun profesional, juga harus mampu memberikan keterampilan generik yang
meliputi: keterampilan pengelolaan diri, keterampilan komunikasi, keterampilan mengelola orang dan
peke~aan.

serta kemampuan untuk mernobilisasi inovasi dan perubahan. Dengan kemampuan itu

dlharapKan tingl<at adaptaSI lulusan program pendldll<an Klta dalam menghadapl cepatnya perubahan
tuntL1an pekerjaan akan menjadi lebih tinggi. lnilah yang semestinya kita rnaksudkan dengan upaya
meningkatkan relevansi pendidikan terhadap perkembangan tuntutan dunia ke~a .
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Saudara-saudara sel<allan,
Dalam rangka pembangunan reformasi yang menyeluruh. rnelaul TAP MPR Nomor XIMPR/1998 telah
diamanatkan bahwa pent>angunan jangka pendek ditujukan untuk :
1.

Mengatasi i<risis ekonomi. terutama untuk menghasilkan stabilitas monater yang tanggap terhadap
pengarur. global dan pemul!han aktivitas usar.a nasional

2.

Mewujud<an kedaulatan rakyat dalam seluruh senGi kehidupan bermasyarakat dan bernegara
melalui perluasan dan peningkatan partisipasi praktis rakyat.

3.

Menegakan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dan HAM umuk ketertiban

umum dan peroaikan sikap mental.
4.

MeletaKan dasar-dasar kerangl<a dan agenda refoonaSi pembangunan agama dan soslal oudaya
untuk mewujudkan masyarakat madani.

Untuk mewujudkan amanat MPR tersebut, program dan kegiatan pembangunan yang pertu mendapat
prioritas di bidang pendidikan dan kebudayaan adalah ·
1.

Me!anjutkan kebijakan jaring pengaman sosia!.

2.

MeningkatKan profesionalisme dalam rangka mempertahankan dan meningkctkan mutu

dan

relevansi pendidikan

3.

Melakukan pemerataan dan demokratisasi pendidlkan

4.

Reformasi organisasi dan manajemen pendidikan dalam rangka efiSiensi dar. efektifitas
penge!olaan pendidikan.

5.

Revitalisasi pembangunan kebudayaan nasional.

Guna melaksankan program dan kegiatan tersebut, keikutsertaan dunia industri dan masyarakat luas
sangat diharapkan demi keberhasilan pembangunan pendidikan nasional.
Dalam rangka reformasi pembangunan, kepada daerah telah diberi kewenangan yang lebih luas baik
dalam anggaran maupun kewenangan dan kebebasan untuk menetapkan penggunaannya. Hal ini
sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan otonom dan perimbangan l<euangan pusat
dan daerah sesuai dengan TAP MPR N01110f XVIMPR/1998. Untuk itu, daerah penu menylapl<an slstem,
meKanisme. SDM dan perangkat pendukungnya untuk menerima tongkat estafet pendaerahan ini.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. dan tidak lupa saya
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
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1.

saudara

Gubernur beserta aparatnya,

khususnya

Bapedda

tingkat

1 yang

telah

mengl<oordinasikan dan menggalang kefja sama dalam meningkatkan pembangunan khususnya

di bidang penddikan.
2.

Kan\\11 Departemen Agama yang telah bersama-sama dengan jajaran Depdikbud melaksanal<an
ke~a

3.

sama dalam peningkatan pelayanan pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

Komite Pendidikan yang telah membantu Depdlkbud dalam melaksanal<an program Jaring
Pengaman Sosial.

~-

PT. POS yang telah membantu penyampaian dana beasiswa kepada para anak didik yang berhak

dan bantuan operasional pendidikan bagi sekolah yang memenukan dengan tepat waktu.
5.

Tol<oh masyarakat dan LSM yang membantu petaksanaan penyetenggaraan pendidikan di
sel<olah maupun di luar seko!ah. dan pihai<-pihal< lain yang teO<ait dengan pelaksanaan yang tidak

dapat kami sebutkan satu persatu .
.AJ<hirnya saya ucapkan selamat bekerja kepada para peserta rapat kerja. semoga Tuhan Yang Maha
Es::; meridhoi kerja keras Saudara dan kita semua.

-:-efrma kasih
~iassalamu

alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
JaKarta, 1 Febnruari 1999
Sekretaris Jenderal,
ttd.
Sofian Effend

. _,..
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Lampiran. 2

BUTIR-BUTIR PENGARAHAN TEKNIS
PAOA RAPAT KERJA OAERAH TAHUN 1999
Dl UNGKUNGAN DEPARTEMEN PENOIDIKAN DAN KEBUDAYMN
(KANTOR WILAYAH, PERGURUAN TINGGI NEGERJ, DAN KOPERTIS)
Oleh:
Kepaia Biro Perencanaan
Oapartemn Pendid<an dan Kebudayaan

Yang terhonnat Kepala Kanwil Departemen P danK.
Yang terhormat pimpinan perguruan tinggi.
Yang terhormat Koordinator Kopertis, dan
Para peserta Rakerda yang kami hormati,

Assalamualaikukum wr. viJ.

01.

Pertama-iama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rakhmat

dan hidayahNya yang telah dilifl'l>8hkan kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita dapat
berkumpul mengikuti Rapat Kefja Daerah ini dalam keadaan sehat wal afiat.

02.

Selanjutnya, kani mengucapkan tenma kasih kepada Panitia yang telah ment>erikan waktu
kepada kam untuk menyafl1)aikan beberapa informasi teknis tentang kegiatan Rapat Kerja
Daerah (Rakerda) tahun 1999 ini.

03. Sebagaimana telah disarJl)ail<an dalam pengarahan Bapak Sekretaris Jenderal, Rakerda
merupakan salah satu simpul dari Sistem dan Mekanisme Perencanaan Tahunan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur berdasarkan Kepmendikbud Nomor 0209/U/1982

tentang Sistem dan Mekanisme Perencanaan Tahunan Terpadu Rutin dan Pernbangunan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Cil'rlo.Nan<!\laprai$\&.PSI
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04.

Sebagai awal proses perencanaan tahunan (daJam hal ini tahun anggaran 200012001, tidak
seperti biasanya, perencanaan pen1Jangunan penddkan dan kebudayaan yang perlu dbahas

dalam Rakerda tahun ini cfiwarnai oleh tiga tantangan besar. yaitu: darrpak krisis ekononi yang
semakin terasa. desakan globalisasi yang semakin keras. dan tuntutan untuk melakukan reformasi
pembagun2r.-yang tai<

d~pat

ditunda-tunda. ltu semua akan merubah paracigma, sistem dan

mekanisme perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang selama ini
telah kita laksnakan.

05.

Setelah dua tahun befjalan. krisis ekonomi belum juga reda dan bahkan dampaknya telah
meluas di berbagai bidang. Akibatnya, darrpak d bidang pembangunan pendidikan dan
kebudayaan juga diperkirakan akan sarnpai pada puncaknya.

Pada tahun anggaran yang akan datang diperl<irakan tingkat kelenturan sektor pendidikan dan
kebudayaan dalam menghadapai dafll>ak krisis ekonomi dan moneter menjadi sangat rendah

sehingga kemampuan orang tua, masyarakat. dan pemerintah untuk membiayai program-program
pendidikan dan kebudayaan semakin melemalt.
06.

Oleh sebab itu. salah satu program prioritas Departemen Penddikan dan Kebudayaan adalah
berupaya agar hasil-hasil permangunan yang dcapai selama ini dapat diselamatkan sehingga
investasi yang telah ditanamkan selama dasa warsa terakhir ini tetap rnerJl)unyai nilai balik (rate of
return) yang memadai.

Untul< itu, Program Per1indungan Sosial (sosial protection), dalam

melaksanakan kebijaksanaan Jaring Pengaman SOSial, yang sudah dlaksanakan setama dua
tahun terakhir ini dalam bentuk bantuan beasiswa dan biaya operasional pendidikan beserta
kegiatan pendukungnya masih per1u dlanjutkan. Selain jumah sasarannya yang mungkin penu
dipenuas. peningkatan ketepatan dalam memilih sasaran program per1u dilal<ukan, sehingga
tujuan dari program ini benar-benar dapat tercapai.
07.

oampaK Kr1Sis et<onoml dlperl<lraKan al<an rTl9fll)erbanyaK stswa dan mahaslswa yang putus
sekolah. sehingga sasaran pembtnaan program pendidikan luar sekolah dan pemuda sebagai
!<atup pengaman dalam kebijaksanaan Jaring Pengaman Sosial akan semakin besar. Jumlah ini
akan lebih besar lagi apabila ditambah dengan kenaikan angkatan kerja yang menganggur

C. ~Md. Nanalleprei<$IBAPSI
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sebagai aklbat dari Putus HubUngan Kerja (PHK). IJ11)llkaslnya menjad sasaran program

penddikan luar sekolah dan program dharma pengatxian kepada masyarakat d perguruan tinggl
penu diperbesar, diorientasikan kepada pelaUhan ulang untuk kemungkinan alih profesi.
perrberdayaan peningkatan kesejahteraan melalui ekononi kerakyatan untuk ikut mengentasl<an
.. kemiskinan, dan pendidikan keuletan dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin sulit. ~ .
DGngan fungsinya sGbagal sarana untui< •mendinginkan (colling down)• kGhidupan bermasyarakat,
pendidkan luar sekolah dan program-program pengabdian kepada masyarakat yang lebih terarah
untuk mengentaskan kemiskinan juga diharapkan dapat mengurangi kecenderungan munculnya

masalah-maslah sosiallainnya.

08.

Karena krisis ekonomi dan monGter juga menimbulkan luntumya nilai-nilai budaya luhur bangsa

dan meningkatnya tingkah laku menyifTVclng dan kebrutalan, pembinaan kebudayaan nasional
yang mengarah kepada reformasi sikap mental dan perrbangunan akhlak bangsa,
pengernbangan etika, es1etika dan budi pekerti luhur menjadi salah

~tu

unsur yang tidak kalah

pentingnya dalam program Janng Pengaman Sosial dalam artlluas.
09.

Dalam rangka menyongsong abad ke-21 yang ditandai dengan globalisasi yang berdrikan
perdagangan bebas dan pembebasan tarif, menururt kernarll>uan daya saing bangsa agar dapat
berpatisipasl dalam percaturan perdagangan internasional.
Ada tiga modal pokok untuk dapat mengikuti persaingan global penguasaan teknologi. Oleh sebab

itu, walaupun surroer dana yang tersedia tert>atas, sel<olah unggulan. perri)inaan kualitas anak
usia dini yang berorientasi keunggulan. pengembangan peneliban ilmu-ilmu dasar dan terapan.
serta program pengembangan manajemen perlu mefll)eroleh perhaUan dalam tahun-tahun
mendatang. Walaupun angka partisipasi kasar di semua jenjang pendidikan akan menurun, mutu
pendidikannya tetap harus dipertahankan dan kalau bisa citingkatl<an untuk menghasilkan SDM
yang berkualitas. Untuk itulah bantuan biaya operasional pendidikan diberikan disemua jenjang
dan jenis pendidikan.
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10.

Selain itu, kemampuan manajemen bagi para pengelola pencidikan di semua tingkat per1u
diberdayakan sehlngga menjaci komponen yang secara integral mendukung upaya peningkatan
mutu pendidikan. Para pengelola pendidkan perlu drevitalisasi melalui upaya merrbel<ali diri
dengan meningkatkan kemartl)uan manajerialnya, baik mela!ui program pendidikan bergelar
maupun pmgram penataran agar pengeloaan pendidikan dilakukan secara lebih profesional
sesuai dengan tuntutan zai'T\an.

11 .

Oengan berl<embangnya teknologi, cepat arus informasl. dan persaingan yang semakin

k~:;tat ,

profesi dan tuntutan akan pekerjaan akan meningkat, beberapa jenis pekerjaan akan tidak
diperlukan lagi. Oiperl<irakan oleh para ahli bahwa setiap tahun ada sekitar 5 persen jenis
peke~aan

baru muncul dan sekitar 5 persen jenis pekerjaan baru muncui dan sekitar 5 persen

jenis peke~aan lama tidak diperiukan lagi.
12.

Ada dua implikasi bagi pembangunan pendidikan, pertama program pendidikan dimasa
mendatang selain memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis dan profesional
(professional and technical skills), juga harus mampu memberikan

ketera~ilan

generik (generic

skills) yang memeberikan kemampuanm adaptif terhadap perubahan tuntutan jenis

pek~aan

tersebut. Keterampilan generik ini meliputi empat keiOfll'Xlk keterampilan, yaitu : Keterampilan
pengelolaan diri, keterampilan komunikasi, keterafll)ilan mengelola orang dan peKerjaan. dan

kemampuan untuk memobilisasikan inovasi dan perubahan; yang semuanya penu dibina sejak

dinl. Kedua program pendidikan jangka pendeK ber1<elanjutan yang berOiientasi Kepada
pemutakhiran keterampilan teknis yang diperlukan sesuai perkembangan tuntutan lingkungan
per1u dikembangkan secara lebih mandri. Oeni efisiensi penyelenggaraan. kerjasama dengan
industri dan dunia ke~a menjadi penting.
;

13.

Ketrafll)ilan pengelolaan diri mencaKup kemampuan untul< belajar, rnengelola waktu dan
mengorganlsasl din. mengembangKan KeKuatan keprlbadian. dan kemampuan menganallsis dan
memecahkan masalah. Keterampilan seperti ini per1u dikembangkan melalui befbagai program
latihan yang terus menerus.
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14.

Ketrampilan berl<omunikasl diper1ukan, mencakup ketr8fll)llan komunikasi interpersonal,
kemampuan mendengarkan dengan balk, berl<omunikasi Usan dan tertulis. Dalam konteks ini maka
penguasaan dan penggunaan bahasa yang baik dan benar tennasuk bahasa asing menjadi
penting dan penu diberikan sejak dini.

15. Ketrampilan untuk mengelola orang dan pekerjaan dapat dipero!eh me!alui kemampuan untuk
mengkoordinasikan, mengambil keputusan, memimpin, menyelesaikan konflik. serta ketera!ll)iian
merencanakan dan berorganisasi.
16. Sedangkan keterampilan untuk memobilisasi inovasi dan perubahan mencakup kemampuar. untuk

mengkonsepkan ide, berkreasi, melal<lukan perubahan, mengambil resiko. dan mengembangkan
visi ke depan.

17. Wawasan keunggulan dalam percaturan internasional, budaya bersaing dalam kebersamaan
(coopetitive}, dan kemampuan

ke~1rausahaan

yang didukung dengan ksmampuan membaca

lingkungan dan menangkap peiuang menjadi bagian penting dalam proses pendidlkan baik melalui
jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Senyampang dalam masa pengkajian kembali

KuriKulum pendidil<an tahun 1994 di semua jenjang pendidil<an, program seperti inl per1u
dlkembangkan tidak hanya melalul program Kuril<uler dl dalam l<elas. tetapl juga jaiUr el<stra
kurikuler atau bahkan melalui program kurikulum tersembunyi (hidden curriculum).
18. Guna meningkatkan keunggulan di bidang teknologi, pengenalan. pendidikan. penerapan dan
pengembangan ilmu dan pengetahuan (iptek) merupakan bagian penting dalam sistem
pendidkan nasional klta, disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didil< pada setiap
jenjang pendidil<an.
19. Dalam rangka reformasi pembangunan nasional yang menyeluruh melalui TAP MPR Noimor
X/MPR/1998 telah diamanatkan bahvra program pembangunan dalam jangka pendek ditujukan
untuk :
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(1). mengatasi krisis ekonomi. terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap
terhadap pengaruh global dan pemullhan al<tiVitas usaha naslonal.
(2)

mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan
bernegara melalui penuasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat.

(3)

menegakkan hukum ber clasarkan nilai-nllai kebenaran, keadilan dan HAM untuk ketertiban
umum dan parbaikan sikap mental.

(4)

metetakkan dasar-dasar kerangka dan. agenda reformasi pembangunan agama dan sosial
budaya untuk mewujudkan ma~arakat madani.

20.

Untuk mewujudkan amanat MPR tersebut program kegiatan yang perlu mendapat prioritas di
bidang pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut :
(1)

melanjutkan kebijaksanaan Jaring Pengaman Sosial

(2)

meningkatkan profesionalisme dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu
dan relevansi pendidikan.

{3)

me!akukan pemerataan dan demokratisasi pendidikan.

(4)

reformasi organisasi dan manajemen pendidikan dalam pendidikan. dan

(5)

revitalisasi pembangunan kebudayaan nasional.

21. Kebijaksanaan Jaring Pengaman Sosial dilaksanakan dalam bentuk program periindungan sosial
(sosial protection). untuk menjaman pelayanan pendidkan sebagai salah satu pelayanan dasar
yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyaral<at, terutama yang menderita al<ibat krisis.
Kegiatan utamanya adalah menyediakan bGasiswa bagi peserta didik yang bersal dari keluarga
miskin. pemberian dana bantuan operasional kepada sekolah-sekolah yang melayani masyarakat
kurang mampu, dan kegitan-kegiatan pendukungnya.
22.

Peningkatan profesionalisme pendidikan dilakukan melalui upaya peningkatan kema.mpuan dan
kesejahteraan tenaga kependidikan, terutama guru, program akreditasi pendidikan dan uji profesi
untuk pendidikan kejuruan, peningkatan kualifikasi dosen perguruan tinggi pada jenjang S2 dan
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S3, kependidikan. Upaya ini semua perlu disesualkan dengan kebutuhan bldang studi dan bldang

spestailsasl yang dipertukan dllapangan.
23.

Pemerataan dan demokra'tisasl pendidiKan dilaksanakan dengar. memberikan kev..-enangan.
tenggungjawab, dan kemampuan kepada aparat daerah untuk mengelola pelaksanaan progarm
dan pengaanggaran perT'bangunan pendidikan dan kebudayaan.
i

Kebijaksanaan ini sebagai upaya untuk melaksanal<an arahan Bapak Presiden dalam Sidang
Paripurna Kabinet Reforrnasi Pembangunan · tanggal 30 Oesent>er 1998 bahwa "Bail< untuk
anggaran rutin maupun anggaran pembangunan l<ita akan meningkatkan anggaran yang
didaerahkan. bukan hanya jumlahnya, tetapi kewenangan dan kebebasan untuk memutuskan
penggunaannya•. Guna mendukung
Sosial

masyarakat,

kema~uan

program-program

tersebut, selain program Jaring Pengaman

pemberdayaan

kemampuan

masyarakat

perlu

dikembangkan.
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Reformasi rrtBnajemen dan organisasi pendidikan dilakukan dengan mengkaji ulang kelayakan
organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat berkembang dari birokrasi yang

kaku menjadi organisasi layanan yang lebih lentur dan tanggap terhadap perubahan tuntutan
masyarakat pemakai lulusan, berorientasi kepada mutu. serta mengembangkan dan menerapkan
inivasi dengan cepat.
25. Reformasi manajemen dan organisasi pendidikan juga diper1ukan untuk melaksanakan TAP MPR
Nomor XVIMPR/1998 yang menetapkan tentang penyelenggaraan otonomi daerah. pengaturan.
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkaadilan, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah. Disatu sisi amanat rakyat ini adalah tantangan, tetapi disisi yang lain
merupakan peluang untuk mengembangkan kemandirian daerah secara optimal. Agar

be~alan

lancar. selain proses redistribusi dan pengelolaan dilaksanakan dalam kurun wal<tu tiga tahun
terakhir ini. ditunjang dengan pelimpahan kewenangan yang leblh besar kepada aparat daerah,
perlu dilakukan revrtalisasi organisast dan manajemen serta peningkatan kema1r4Juan profesional
SDM pendukungnya untuk menyambut estafet pelirrpahan kev.senangan tersebut yang akhimya

35

bertul'fl)u d Dati 11. Kemampuan manajerial sejak dan perencanaan program, pelaksanaan,

sampai dengan evaluasi dan monitoringnya per1u dtingkatkan.
26.

Oaiam kaitannya dengan upaya perrberdayaan masyarakat dan dunia usaha ikut serta
berpartisipasi dalam perrbangunan pendidikan dan kebudayaan. perlu dilakukan pergeseran
pendekatan

dan manajemen

yang bGrpusat pada kepqntingan pemarintah (government based

management) menjadi manajemen yang berpusat kepada kepentingan rnasyarakat (community
based management).

27.

Dalam kerangl<a pelal<sanaan otonom daerah tersebut, pergeseran peran manajeriat kantor
Oepartemen Pendidlkan dan Kebudayaan di pusat. Dati I dan Dati II. perguruan tinggi dan
Kopertis, pertu mulai diantisipasi sehingga dapat dilakukan perubahan secara lebih sistematis.
terencana. bertahap dan b9rkelanjutan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan strategis
yang berkembang.

28.

Dalam rangka revitalisasi kebudayaan nasional, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang selama ini

sudah berhasi digali, diungkap, dilestarikan. dikerrbangkan, dan dipentaskan. per1u dikemas lebih
lanjut agar dapat dHmplementasll<an l<e dalam l<ehidupan bermasyaral<at, dibudayal<an melalui
proses penddikan. dan dlpasarkan sebagai k0010diti unggulan. yang dalam jangka panjang
diharapkan akan merrberikan andil dalam ikut meningkatkan martabat kehidupan dan jatidiri
bangsa. Peran kebudayaan nasional per1u dikembangkan Mak hanya untuk pelestarian budaya,
tetapl juga dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan kehidupan bermasyarakat, bert>angsa dan
bernegara.

29.

Demikianlah sambutan pengarahan teknis yang kami sampaikan, semoga berguna dalam
pembahasan dan Sldang-sldang l<elompol< nanti. Harapan Kami semoga Rakerda lnl tidal< hanya
dapat menghasHkan kebijaksanaan operasional di daerah. tetapui juga dapat merumuskan
masukan kebijaksanaan nasional yang akan dibawa pada forum Rakemas Oepartemen Tahun
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1999, terutama yang menyangkut upaya pelaksanaan reformasi di bidang pendidkan dan
kebudayaan eli daerah.
Sekian dan telima kasih atas perhatian Saudara-saudara sekalian. Selamat bekerja.

Wassalamualaikum v.r. \\b.

Jakarta, 1 Februan 1999
Kepala Biro Perencanaan,
ttd,

Mulyani A. Nurhadi
NIP 130 358 893

C'iMd.Nana\l.aprei-.9818..\.PSI

37

La~ran3

Sambutan dan Pengarahan Rektor IPB
Pada Rakerda IPB tahun 1999
tanqaal 23 Pebruari 1999

---- -- -~----- - -----

--

Yang Terhormat,

1. Ketua Sen at IPB

2. Pembantu Rektor, Para Dekan dan Ketua Lembaga
_3. Direktur Pasca Sarjana, Direktur TPB, Ketua Jurusan!Kepala Bagian FKH, Kepala
UPT dan Kepala Biro
4. Pembantu Dekan, Sekretaris Lembaga, Kepala Bagian, Pimpro.
5. Para Undangan

Assa/amu'a/aikum Wr. ~-

Pertama - tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT
karena kite semua telah diberi kesehatan dan lindungan -Nya sehingga kita pada hari ini

dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat

Sebagaimana telah disampaikan dalam laporan Ketua Panitia, pada hari ini saya diminta
untuk membuka Rapat Ke~a Daerah (Rakerda) IPB tahun 1999. Untuk itu saya pertama-

tama ingin mengucapkan selamat datang dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh pimpinan baik tingkat IPB maupun tingkat unit yang telah berupaya untuk
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mempersiapkan bahan-bahan evaluasi diri dan rencana yang akan datang sebagai bahan
utama kita dalam Rakerda ini.
Kami menyadari, dengan kesibukan lbu/Bapak sekalian pada bulan ini, terfebih lagi kita
sudah masuk pada awal semester genap, akan tetapi dengan kesadaran yang sangat
tinggi lbu/Bapak telah dapat memenuhi permintaan kami sehingga dapat membantu
~elancaran

Rakerda ini.

lbu - ibu dan Bapak, Undangan yang kami hormati,
Pada Rakerda IPB tahun 1999 ini kami ingin menekankan beberapa hal yang berkaitan
dengan kebijakan Oepartemen (Oepdikbud) yaitu antara lain:
1.

Melanjutkan kebijaksanaan Jaringan Pengaman Sosial.

2.

Meningkatkan profesionalisme daJam rangka mempertahankan dan meningkatkan
mutu dan relevansi pendidikan.

3.

Melakukan pemerataan dan demokratisasi pendidikan.

4.

Reformasi organisasi dan manajemen pendidikan dalam rangka efisiensi dan
efektivitas pengelolaan pendidikan, dan

5.

Revitalisasi pembangunan kebudayaan nasional.

Kebijaksanaan Jaringan Pengaman Sosial sejak tahun 1997/1998 telah dirintis di IPB dan
dilanjlrtkan pada tahun 1998/1999 dalam berbagai bentuk program. Beberapa diantaranya
dilaksanakan dalam bentuk program per1indungan sosial (Social Protection) untuk
menjamin pelayanan pendidikan guna mengantisipasi dampak krisis ekonomi yang sangat
berpengaruh kepada daya kemampuan mahasiswa (orang tua mahasiswa) untuk
membiayai pendidikannya. Untuk itu IPB telah memberikan berbagai paket bantuan
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berupa Beasiswa dari TPA, Beasiswa Kerja dan Bantuan Tugas Akhir, Beasiswa SPP dan
Beasiswa dari berbagai sponsor. Selain itu dalam kegiatan JPS ini, IPB telah mendapat
kepercayaan metaksanakan berbagai program bantuan seperti Proaksi Pendampingan,
PMD-DKE yang langsung sasarannya masyarakat sendiri atau-melalui bantuan konsultasi
Pemda.

Kebijakan dalam peningkatan profesionalisme diprioritaskan ke arah bagaimana mutu
pendidikan pada berbagai strata di IPB dapat dipertahankan dan sejauh mungkin dapat di
tingkatkan. Dalam kaitan peningkatan profesionalisme di bidang akademik staf pengajar
IPB sudah

be~alan

sangat baik terlihat dari indikator pendidikan S2/S3 sebesar 75%. Di

bidang administrasi, khususnya dalam kemampuan manajemen pendidikan tinggi, upaya
seperti pelatihan TOM dan pelatihan manajemen pendidikan tinggi telah dilakukan dalam
dua tahun terahir ini dan akan diusahakan sampai terbentuk gugus mutu di berbagai
tingkat dan unit kegiatan di IPB. Sedangkan bagi tenaga administrasi, IPB bertekad untuk
melakukan berbagai program pendidikan, petatihan yang bertujuan meningkatkan peran
tenaga administrasi dalam manajemen perguruan tinggi. Pada tahun anggaran yang akan
datang diharapkan pelatihan - pelatihan bagi teknisi lebih ditingkatkan untuk mengejar
kebutuhan pengembangan di masa depan.

Kebijakan pemerataan dan demokratisasi pendidikan diharapkan akan mendorong
kesiapan IPB dalam mengantisipasi berbagai konsekwensi pendaerahan (otonomi) dalam
berbagai hal. Secara internal, IPB juga harus berbenah diri bagaimana implementasi
otonomi ini akan diterapkan. Lokakarya Pasca Sarjana yang baru saja diselenggarakan
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merupakan salah satu upaya kearah sana, khususnya bagaimana pelaksanaan program
Pasca Sarjana ini apabila didesentralisasikan ke JurusaniProgram Studi.

Reformasi organisasi dan manajemen pendidikan. dilakukan dengan mengkaji ulang
kelayakan organisasi IPB agar dapat berkembang ciari birokrasi yang kaku menjadi
organisasi pelayanan yang lebih lent4r dan tanggap terhadap perubahan tuntutan di
masyarakat dengan tetap

beroreintasi kepada mutu serta mengembangkan dan

menerapkan inovasi secara tepat.

Reformasi organisasi dan manajemen pendidikan tinggi ini sejalan dengan upaya IPB
untuk berkembang menjadi Universitas. kajian-kajian mengenai ini sudah dilakukan di
bawah koordinasi PR V dan mungkin hasilnya akan dipersentasikan kepada kita sekalian
dalam waktu yang tidak terlampau lama. Hal ini mengingat perkembangan yang demikian
cepat sehingga menyebabkan IPB tidak tertinggal dalam menangkap peluang-peluang
dan tuntutan yang ada.
Revitalisasi organisasi dan manajemen di IPB serta peningkatan profesionalisme SDM
pendukungnya merupakan kunci pokok yang akan mendukung keberhasilan lembaga
program yar.g akan dikembangkan IPB.
lbu-ibu dan Bapak-bapak yang kani hormati,
Dalam Rak:erda kali ini, kami berharap kita mampu mengidentifikasi masalah yang
dihadapi datam berbagai aspek pelaksanaan Tri Dhanna PT dan manajemen serta
pengembangan IPB. Sehingga dengan demikian kita dapat bersama-sama mencari upaya
pemecahaan dengan cara mengembangkan opsi-opsi yang mungkin kita laksanakan di
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IPB. Untuk itu kami mohon kepada seluruh peserta Rakerda untuk mencoba
mencurahkan pikiran kita sejenak dan memberikan urun rembug yang terbaik bagi
penyusunan program dan anggaran IPB tahun 199912000 dan rencana tahun 2000120001
yang akan datang .

Demikian harapan kami dan dengan ini kami resmikan pE:mbukaan Rakerda IPS tahun

1999
Terima kasih

lllabJlahitaufik Waf Hidayah

Wassalam'ualaikum Wr. Wb

Rektor.

Prof.Dr.lr.H.R.M.Aman Wirakartakusumah, M.Sc.

C.~'v1d. Nanall aprat$:''\2J..f·SI

42

Lafll)iran 4

JADWAL ACARA
RAPAT KERJA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TANGGAL 23 Pebruati 1999 dan 2 Maret 1999

:::::;:;:;

Sd6:iJL._

i

1231211999

1

I

I

'

Pembcn~ Rektor I l
Pembariu Rektor II

08.30 - 09.00 ,. kala Pembukaan dan Pengarahan Rektor
09.00- 09.20
Paparan Bidang Akademik
· 09.20-09.40
Paparan Bidang Administrasi dan Keuangan
i
09.40 - 10.00 I R e h at

I

l

10.00- 10.20
10.20- 10.40
10.40-11.00
11.00- 12 00

1

Panitia
Pernbartu Rektor Ill
Pembaftu Reldor N
Pemb<du Rektor V

Paparan Bidang Kemahasiswaan
Paparan Bldang Keljasama

Paparan Perencanaao dan Pengembangan
Re.'lat (Sholat OZliu dan Ma!can Si<rlg)

13.00- 14.30
14.30- 16.00

Rapat Komisi

Masing-masing Komisi
Masing-masing Komisi

Rapat Komisi

il

: 09.:ro- 10.15

!

Komisi I
Komisi II

Program Kerja Bidang Pencidikan
Program Kelja Bidoog Peneitian

I

10.15- 10.30 j Rehat

I

1 10.30 _ 11.15

' 11 .15-12.00
I

I

Program Kerja Bidang PPM
Program Kerja Bldang Kemahaslswaan

Komisi Ill

I

KoolsiiV

I

I R~ (~ Dzltu dCI1 Makar!~)
I

12.00- 13.00

I

13.00- 14.00

Ke~a

Komisi V

Bidang
Manajemen,
Ke~asama dan Perencanaan Pengembangan

Program

14.00- 16.00 1 Oiskusi Umum
16.00. 16.15

Ketua Komisi

Ketua Komisi

I

Acara Penu!upan

I
I

I

I

I

II
I

I

I

oa.3o- 09.3o

I

I

iI

i~

l 2J31f999
1

Kepala BAUK
Kepala BAUK
Kepala BAUK
Kepala BAUK

Oiskusi Umurn

12.00- 13.00

Panitia
Kepala BAAK
KepalaBAAK

Pembantu Rektor I

Ketua LP
Panitia

:
1
I

lI

Ketua LPM
I, Pembantu
Reldor Ill

I'

l

I

I
I

I

Pembantu Rektor II

'I

i
'1

I

Masing-masilg Komisi 1 PR V/Kepala BAPSI j

!

Panit~

J
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Lampian 5

DAFTAR PESERTA RAKERDA IPB
TAHUN 1999

!

No.
Jaba~n
Nama
1--..:....1-+-I;....:.Rel<t=or:..;___ _ _ _ _ _ _ _ _--+·I'..:. .P. :. . ;ro;. ;.:.f. : . .Or;. ;.:. l.;. ;.;f.H. .;.. .;. ;.;M.Ama;
. .;. ;.;. ;.n Wirakartakusurnah
2 i Sekretaris Re"1or
Dr.lr.Asep
Saefuddin
1
3 I Pembantu Rektor I
! Dr.lr. A.Ansori MatWk
4
Pembantu Rekor II
l Or.lr.H.Bunasor Sanim
5
Pembantu Reker IIi
: Dr. Pallawaruk.~a
6 1 Pembantu Reker IV
j Or.lr.Rol<hnin Dahuri
7 i Pembantu Rekor V
Pro.f Kamaru ddi n Abdua
II h
Prof.Or.lr.Hj. Srikandi Fardiaz, MSc
8 i Asisten PR I
! lr. Aris Munandar, MS
9 l Asisten PR II
Dr.lr. Dietrich G. Bengen
Asisten
PR
Ill
10
Dr.lr. Ma'mun Sarma
11 Asisten PR IV
1 Or.lr. Budi lndra Setiawan
12 Asisten PRV
I! 13 i Dekan Fakultas Pertanian
Dr.lr. H. Sjafri Mangkupra\\1ra
14 1 Oekan Fakultas Kedo!<teran He\\'Cln
! Or.H. Emir A. Siregar, SKM
; Dr.lr. Darnas Dana
15 I Dakan Fakultas Perikanan &Kelautan
16 I Dekan FaKurtas Petemakan
1 Dr.lr. Kooswardhono Mudikdjo
j Prof Dr.lr. Zahrial Cotto
17 ! Dekan Fakultas Kehutanan
I
1 Prof.dr.lr. Bambang Pramudya N.
18 1 Dekan Fakultas Tef<noiOQi Pertanian
Or.lr. H.A.A.Mattjik
19 I Oekan Fakultas MatematiKa &IPA
I Prof.Dr.lr.Hj.Sjafrida Ma.n~to
20 Direktur PPS ·
: Prof.Dr.lr.H. Dudung Oarusman
21 Ketua LP
Prof.Dr.lr. H.Rizal ~arif S.N.
22 Ketua LPM
Or.lr. Dr. Oidin S. Oamanhuri
23 Ketua LSI
Suhadi Haqo, M.Sc.
24 Ketua LP3
Prod.Dr.lr.H.Dudung Darusman
i 25 i Direktur PAU llmu Havat
Dr.lr.H. f.2jz Darv.1s
! 26 i Direktur PAU Bioteknologi . .
I
I
I

I
I

I
i
'

I

I Dr. M.Syamsun

! lr. Machfud, M.Sc.
1

Dr.lr.Sucrad·at MS.

i Prof.Dr.lr.H.M.Anwar Nur M.Sc.

I
j
I

I
l

:
I
I
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36
37
38
I 39

i 40

I 34

I

42
43

44
45
46

47

48
I 49
50
51

I

52
53
54

I

j

55

r-56
I 57

58
59

60
61
62
63
I 64
! 65

66
67
68

I

69
70
I 71
72
73

I 74
i 75
I

Jabatan
Kepala UPT Pelatihan Bahasa
Kepala UPT PMI
Kepala UPT Perpustakaan
Ketua Jurusan BOP
Ketua Jurusan GMSK
Ketua Jurusan HPT
i Ketua Jurusan SOSEK
Ketua Jurusan TANAH
Ketua Bagian ANATOMI
Ketua Bagian FIFARM
Ketua Baaian REPRO. & KEBID.
l Ketua Bagian KITWAN & KESMAVET
Ketua Bagian PARAPAT
I Ketua Bagian KUNIK VETERINER
Ketua Jurusan BOP
Ketua Jurusan MSP
Ketua Jurusan PHP
Ketua Jurusan SEI
I Ketua Jurusan PSP
! Ketua Jurusan IPT
I Ketua Jurusan JNMT
I Ketua J urusan SEIP
Ketua Jurusan MNH
Ketua Jurusan THH
Ketua Jurusan KSH
Ketua Jurusan MP
Ketua Jurusan TPG
Ketua Jurusan TIP
Ketua Jurusan KIMIA
Ketua Jurusan GEOMET
Ketua Jurusan STATISTIKA
Ketua Jurusan BIOLOGI
Ketua Jurusan MATEMATl KA
Ketua Jurusan FISIKA
Ketua Jurusan MKDU
Kepala Pusat PPLH
Kepa:a Pusat PSKPG
Kepala Pusat PSP
Kepala Pusat PSSP
i Kepala Pusat PSW
I

I

Nama
Dr.lr.M.Hasyim Bintoro M.Agr.
lr, Nurhad Fahrur
lr.Abdurachman Saleh, M.Sc.
Dr.lr.Suctaqat. MS.
Dr.lr.Hardin_sy_ah
Dr.lr.Budi Tjahjono. M.Agr.
1
i Dr.lr. Sri Hartoyol MS.
Dr.lr.Suoiandi Sabiham
I Dr. Heru ~tyanto
Dr.H.Achmad Maad W~rav.1djaja, MS
Dr. Tuti laSWdfdl Yusuf. MS
Dr. Fachriyan Hasni Pasaribu
Dr. I Wayan T~uh W
Dr. Setvo Widodo
Dr.lr. Ded Yusadi
Dr.lr.Enan Mulyana Adiwlaga
lr. Winarti Zahiruddin, MS
Jr. Abubakar MS
I Dr.lr.H.Muhammad Fedi Alfiadi
Dr.lr.Rarah Rath Maheswari
I Dr.lr.Toto Toharmatl M.Sc.
:' Ir. Rch
.
MSAE
I ard W.E.Lumntangl
Dr.lr.Cecep Kusmana. MS
Dr.lr. Wasrtn Syafii, M.Agr.
Dr.lr.Ani Mardiastuti Pakpahan, M.Sc.
Dr.lr. Kudang Boro Seminar,M.Sc.
Or.lr.Joko Hermianto
Dr.lr.lllah Saillah, MS.
Dr.lr.Sumnar Setiati Achmadi
Dr.lr.Yonny K~~IQI 1 ono
Or.lr.Khainl anwar Notodputro
Or.lr.Muhammad Yusuf
Dr.lr. Amril Aman
Dr.lr.Ki Agus Dahlan. M.sc.
Drs.H.A. Diuwaeni
Dr.lr.Ahmad Bey
Dr.lr.Hardinsyah
Prof.Dr.lr.Bungaran Saragih,M.Sc.
Dr.lr.Dondin 8_§Yuthi, M.St.
l lr.Siti Mugiah Mugnisjah. MS
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I No. I
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I

76
77
78
79
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82
I

!

03

I 84
! 85
I

I

86

87
88
i

!
I•
i

I

89
90
91
92

93
4
95
0
v

96
97

98
99
100

l

101

102
I 103

104
105
t

I

!

106
107
108
109
110
111

: 112

Jabatan
I Kepala Pusat PPITP
! Kepala Pusat KKHT
i Kepala Pusat KAJIAN BUAH-BUAHAN
j Kepala Pusat KOM.PERIK.LAUT
i Kepala Pusat KAJ.SD.PES. & LAUT
. .
, Kepala Pusat P28T
.i K~epa Ia Pusat KA J. MAK. TRAD.
l Kepala Pusat BIOFARMAKA
j KaQus.Pend.&Pei.Pada Masy.
l Kapus. Pengel. & Pengemb. KKN
I Kapus. Pengemb. Wilayah
i Kapus. lnkubator Agribisnis
1 Kapus. Jasa Ketenagakerjaan
1 Kapus. Pengemb. Tekn. Pangan
l Pembantu Dekan I FAPERTA
! Perroantu Dekan II FAPERTA
! Perrbantu Dekan Ill FAPERTA
I Pembantu Dekan IV FAPERTA
I Pembantu Dekan I FKH
! Pembantu Oekan II FKH
! Pembantu Dekan Ill FKH
I Pembantu Del<an I FAPERIKAN
Pembantu Oekan II FAPERIKAN
Pembantu Dekan Ill FAPERIKAN
i Pembantu Oekan IV FAPERIKAN
I Pembantu Dekan I FAPET
I Pembantu Oekan II FAPET
Pembantu Dekan Ill FAPET
Perrbantu Oekan I FAHUTAN
Pembantu Oekan II FAHUTAN
Pembantu Oekan Ill FAHUTAN
Pembantu Oekan I FATETA
Pembantu Del<an II FATETA
, Pembantu Dekan Ill FATETA
Pembantu Del<an I FMIPA
I Pembantu Oekan II FMIPA
Pernbantu Dekan Ill FMIPA

Nama
Prof.Dr.Kamaruddn Abdullah
Dr.lr. Yanto Santosa, DEA.
Prof.Or.lr.. Hj.Sjafrida ManlJ'M>to
Dr.lr.H.Damas Dana
1Dr.tr.Rohrnn Dahuri MS.
l Prof.Dr.lr.H.S1tar.ala Arsyad
II Prof.0r. Ir. Srikan di Fardi az
Dr.lr.Hj.latifah Darusman
Dr.lr.Aida Vitayala S. Hubeis
Dr.lr.H.Oteng Hari~aja, M.Sc.
Dr.lr. M.latif Rachman
1 Prof.dr.lr.Hadi Karia Purwadaria
Dr.lr.C.Hanny Wijaya, M.Sc.
Prof.Dr.lr.Rizal Syarif S.N.
Dr.lr.M.A.Chosin, M.Agr.
Dr.lr.Kukuh Murtilaksono MS
Dr.Rimbawan
Dr.Jr.Damajanti. M.Sc.
I Dr H ldwan Sudirman
Drh. Pursani PariQjo
Dr. Barnbang_ Purwantara
i Dr.lr. Tridojo Kusumastanto
Dr.lr.Enang Harris, MS.
lr.Achmad Fachrucln, Msi
Or.lr. ln<tajaya, M.Sc.
Dr.lr. Suryahad, DEA
Dr.lr.Nuraeni Rafiudin MS
Dr.lr.Ronny Rachma.n Noor, M.Rur.Sc.
Dr.lr.Upik Rosalina DEA
lr. Sucahyo, MS
Prof.Or.lr.H.Yusuf Sudohadi, M.Agr.
Dr.lr.Anas Miftah Fausi
Dr.lr.H.Herry Suhardiyanto M.Sc.
Dr.lr.Purv.1yatno Hariyacli, M.Sc
Dr.lr. Siswad M.Sc.
Or.lr. Dedi Duryadi Solihin
Dr.lr. Rizaldi Boer, MS
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I
I

I
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No. I
Jabatan
113 i Pemmoin Proyek IPB
l 114 Tim Pengembangan
I 115 I Kabao. Pend. &Keriasama BAAK
! 116 Kabag. Kemahasiswaan aAAK
l 117 Kabao. UHTP- BAUK
! 118 ! Kabag. Kepeoawaian BAUK
I 119 KabaQ. Keuangan BAUK

!
I

r

Nama
I

''

I PepenS~nd
. Eddy Sengaia

I

! Dra.Hi. Nunung Nuzulul Ourani

I

Plh. Setvo Pratomo SE
! Drs.Wonny A.Rid\van, MM
l Drs. Pria Prihadi
Drs. Dadang lwan Riswandi, Msi
Ha ·ati
I Abdullah Yusuf Yuanta, BBA

I

I Widawaty Saleh. SH
!

I Dr.lr. Aunuddin
lr.Uha Suhar a Satari. MS.

i lr. M.Agus Setiana

132 : Sekretaris LP3

l

Jr. Nana Sugana,MS.

1

Dr.lr.Sudinnan Yahya

I

i

