
 

Staf ahli PB ISMAPETI nantinya akan bekerja sama dengan PB ISMAPETI 

untuk menjalankan program-program yang telah disusun oleh PB. Akan ada 14 staf ahli 

yang dipilih dari calon yang mendaftar pada OPEN RECRUITMENT. Masing-masing 

staf ahli akan menjalankan tugas sesuai arahan kerjanya. Fungsi/arahan kerja dari 

masing-masing STAF AHLI adalah sebagai berikut : 

 

STAF AHLI Fungsi/Arahan Kerja 

Internal Kesekretariatan Fungsi Administrasi dan menjalin koordinasi sinergis 

dengan Ketua Umum PB ISMAPETI (diutamakan 

UGM) 

Ekspansi Kelembagaan Menjadi Garda Depan dan Supervisor PB dalam 

menjajaki jejaring di eksternal dan lembaga publik, 

Ex: Pemerintah, Kelompok Ternak, dsb 

TULIS Membantu  menangani  segala  sesuatu  yang  

berhubungan  dengan administrasi kesekretariatan 

bersama Ketua PB Bidang I, membantu PB Bidang I 

menjadi  mediator  antar  sekretaris  wilayah  

terhadap  administrasi  di  wilayah kemudian 

memecahkan masalah administrasi yang ada di 

wilayah, menjadi  juru tulis administrasi dan 

bertanggung jawab kepada PB Bidang I 

BUMI (Badan Usaha Milik 

Ismapeti) 

Bersama PB Bidang  I berusaha mencari  solusi 

dalam pencarian dana, serta menjalankan usaha yang 

dimiliki oleh BUMI 

Journalist 

 

Menunjang kinerja PB kaderisasi dalam program 

kerjanya. Dalam program kerja PB kaderisasi yang 

telah dirancang salah satunya adalah nanti akan ada 

Pembuatan Profil ISMAPETI dan Album kegiatan  

ISMAPETI yang selalu update. Dengan hadirnya staf 

ahli journalist ini diharapkan PB dapat terbantu, baik 

dalam hal pembuatan profil tentang ismapeti ( selalu 

update ) maupun penyebaran profil yang telah dibuat. 



 

Dengan harapan dapat memberikan informasi kepada 

seluruh mahasiswa peternakan tentang  ismapeti 

sehingga pada akhirnya dapat merekrut kader-kader 

yang peduli dan  mampu berkontribusi nyata terhadap 

ismapeti, institusi, dan indonesia 

Public relation Sehubungan dengan tugas dan fungsi kaderisasi serta 

program kerja yang  telah dirancang oleh pengurus 

bidang kaderisasi yang memerlukan bantuan staf ahli 

seperti : Optimalisasi alur dan fungsi kaderisasi di 

Institusi , Melakukan pendataan ulang anggota 

ISMAPETI dan mencari informasi mengenai institusi 

yang belum bergabung dengan ISMAPETI atau telah 

lama putus komunikasi, Mengumpulkan data Alumni 

ISMAPETI serta Membina hubungan, koordinasi dan 

komunikasi dengan institusi-institusi yang tergabung 

dalam naungan ISMAPETI. Maka bidang kaderisasi  

membutuhkan staf ahli public relation ini dengan 

harapan staf ahli dapat membantu kinerja pengurus 

besar dalam menghubungkan PB dengan pengurus 

wilayah, institusi, maupun alumni. 

Perapian data dan informasi Membantu PB bidang 3 (advokasi) dalam melakukan 

perapian data, mengatur agenda-agenda dari bidang 

3, dan mengurus semua administrasi bidang 3 

Advokasi Pemerintahan dan 

Kebijakan 

Menjalin relasi kerjasama, melakukan advokasi 

(tingkat lokal bahkan nasional), memberikan solusi di 

setiap ada masalah di bidang 3, dan fokusnya di 

pengkajian data-data terkait perkembangan masalah 

(baik dan buruk) 

Keilmuan Begerak dibidang kajian-kajian keilmuan peternakan 

dan riset 

Keprofesian Bergerak dibidang keprofesian yakni peternakan, 

pelatihan-pelatihan. Berkorelasi positif sama bidang 



 

keilmuan 

Internal-Kesekretariatan Fungsi Administrasi dan menjalin koordinasi sinergis 

dengan Ketua IV PB ISMAPETI 

Media Sosial Menjadi orang ternarsis di ISMAPETI. 

Menjadikan ISMAPETI sebagai Organisasi yang 

eksis di semua kalangan (Nggak ada 1 orang pun di 

Indonesia yang gak tau ISMAPETI). Bertanggung 

jawab terhadap akun FB, TWITTER dan Media 

social lainnya. Update status tentang banyak hal, 

termasuk bagaimana kita melihat bahwa ISMAPETI 

itu aktif, tiap hari bergerak. Menjadi Tweetlive 

ISMAPETI. 

 

Target --> FB 5000 Friends, Twitter 1000 Follower, 

Fan Page 1000 Like) 

Blog dan Design Menjadi orang paling kreatif di ISMAPETI dan 

Agen Propaganda ISMAPETI. Menjadikan blog 

ISMAPETI lebih menarik (1 hari minimal ada 10 

orang yang berkunjung). Mampu membuat press 

release ataupun artikel yang nantinya akan diposting 

di blog. 

Sebagai orang paling kreatif, harus mampu 

menguasai beberapa software design grafis ataupun 

video. Buat publikasi apapun secara menarik. 

 

Target --> www.ismapeti.org, pengunjung blog 

minimal 10 orang per hari 

Networking Menjadi corong ISMAPETI. 

Menjalin kerjasama dan hubungan organisasi dengan 

Lembaga-lembaga Pers Nasional dan Lokal, baik 

yang bergerak di bidang Peternakan maupun diluar 

Peternakan. Membuat database yang berhubungan 

http://www.ismapeti.org/


 

dengan mahasiswa peternakan, birokrat kampus, 

instansi pemerintah, dan perusahaan swasta serta 

alumni ISMAPETI. Membuka dan membina jaringan 

kepada alumni ISMAPETI. Membuka dan membina 

jaringan kepada organisasi, birokrat, instansi 

pemerintah, dan semua stakeholders Peternakan. 

Membangun dan membina jejaring lembaga seluas-

luasnya terhadap stake holders ISMAPETI. 

 

Ketua umum PB : Tarmidzi Taher Abdussalam (UGM) 

Ketua I Bid Administrasi dan Keuangan : Siti Fatimah (Unsoed) 

Ketua II Bid Kaderisasi : Abdul Mutthalib (Unja) 

Ketua III Bid Advokasi, Propaganda dan Aksi : Abdul Hamid (Unram) 

Ketua IV Bid Keilmuan dan Keprofesian : Zia Zannititah Pawana (Undip) 

Ketua V Bid Informasi dan Komunikasi : Muhammad Jundi Adila (IPB) 


