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nstitut Pertanian Bogor (IPB) menggelar berjumlah 26.173 orang, meningkat hampir 
Rabuan Bersama Awal Tahun 2014. Acara 300 persen dibanding tahun 2012 dan tahun-Iyang mengusung tema “Membangun tahun sebelumnya. Jumlah pendaftat pemilih 

Sistem dan Kompatibilitas Wujudkan Kampus I dan II jalur SBMPTN 2013 sebanyak 27.438 
Prestasi dan Inovasi" ini digelar dalam rangka orang, meningkat hampir 50 persen dari 
mengevaluasi pelaksanaan tri dharma tahun 2012. Jumlah pendaftar Ujian Talenta 
perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian Masuk IPB (UTMI) juga terus meningkat, " 
dan pengabdian masyarakat di Kampus IPB urai rektor. Disampaikannya, hal ini berkat 
Dramaga,  Rabu (19/2). kerja keras Tim Promosi IPB yang telah 

bekerja  efektif.
Dalam pidatonya Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry 
Suhardiyanto, MSc menyampaikan apresiasi Selain itu, Rektor IPB juga menyampaikan  
setinggi-tingginya terhadap kinerja semua peningkatan peminat tidak hanya terjadi di 
unit kerja hingga IPB berhasil  meraih banyak Program Pendidikan Sarjana tapi juga pada 
prestasi membanggakan. Dikatakan Rektor  P ro g ra m  Pe n d i d i ka n  D i p l o m a  d a n  
IPB, jumlah peminat  yang masuk IPB Pascasarjana. Terkait  prestasi mahasiswa, 
meningkat tajam di tahun 2013 lalu. "Jumlah Rektor menyampaikan capaian nilai 
pendaftar pemilih I pada jalur SNMPTN 2013 mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama  (TPB) 

Rabuan Bersama Sivitas Akademika IPB 

untuk semester  satu mengalami 
peningkatan. Tercatat  90 mahasiswa 
mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) 4.00. “Saya sampaikan apresiasi 
kepada semua pihak yang telah bekerja 
keras untuk semua hasil peningkatan 
kinerja tersebut,” tandasnya.
Rektor IPB juga mengapresiasi fakultas-
fakultas seperti Fakultas Peternakan, 
Fakultas Teknologi Pertanian dan Program 
Diploma yang telah mengirimkan nilai 
mahasiswanya tepat waktu. Dalam bidang 
p e n e l i t i a n ,  R e k t o r  I P B  s a n g a t  
mengapresiasi dosen yang sudah terlibat 
dalam program penelitian. “Ada 1187 
dosen IPB telah terlibat dalam penelitian. 
Ini suatu prestasi membanggakan. Terlebih 
jumlah tersebut merupakan jumlah 
tertinggi dari Perguruan Tinggi Negeri 
(PTN) lain,” lanjut Rektor IPB.

Apresiasi juga disampaikan Rektor IPB 
kepada Pusat Studi Biofarmaka dan Pusat 
Kajian Hortikultura Tropika, Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) yang berhasil  meraih 
penghargaan sebagai Pusat Unggulan 
IPTEK Nasional. “Demikian pula apresiasi 
saya sampaikan kepada seluruh unit kerja 
yang sudah bahu–membahu mencetak 
prestasi pada tahun 2013 lalu,” kata Rektor 
I P B .  A c a ra  d i m e r i a h k a n  d e n ga n  
persembahan lagu dari  d'linkers, sebuah 
grup band yang beranggotakan dosen dan 
alumni IPB. Pada kesempatan tersebut juga 
dilakukan penyerahan penghargaan  
pemenang lomba website. Siapa saja 
pemenangya, baca Pariwara IPB volume 
berikutnya. (dh)

Rabuan Bersama Awal Tahun 2014. Acara yang mengusung tema “Membangun Sistem dan Kompatibilitas Wujudkan 
Kampus Prestasi dan Inovasi' ini digelar dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yakni 
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kampus IPB Dramaga,  Rabu (19/2).

Foto:Bbg/Humas



PSM IPB A
Paduan Suara Mahasiswa (PSM) IPB Agria Swara akan kembali 
berpartisipasi dalam beberapa kompetisi internasional mewakili 
Indonesia di Eropa. Pada 26–26 April PSM IPB Agria Swara akan 

thmenguji kemampuannya dalam kompetisi 50  Montreux Choral 
Festival di Swiss dan dilanjutkan pada tanggal 30 April – 4 Mei 2014 

thPSM IPB Agria Swara akan mengikuti kompetisi The 60  Cork 
International Choral Festival di Ireland.

Kompetisi yang diselenggarakan di Swiss ini PSM IPB Agria Swara akan 
membawakan enam lagu, termasuk lagu wajib pada kompetisi ini. PSM 
IPB Agria Swara akan berlaga memperebutkan beberapa nominasi 
juara yang ada dengan beberapa kompetitor lain di seluruh dunia. 
Kompetisi akan sangat spesial karena ini juga sebagai perayaan yang 
ke-50 tahun pihak penyelenggara dalam ajang kompetisi ini. Hal 
tersebut akan lebih menjadi spesial lagi jika nantinya PSM IPB Agria 
Swara memenangkan kejuaraan ini sebagai kado perayaan Dies Natalis 
IPB yang ke-50.

Selain itu, PSM IPB Agria Swara juga akan menjadi wakil Indonesia 
pertama yang akan berlaga dalam salah satu kompetisi seni paduan 
suara tertua dengan standar kompetitif yang tinggi di dataran Eropa 
(Irlandia).Kompetisi paduan suara Internasional yang diadakan di 
Irlandia ini telah terselenggara sejak tahun 1954 yang telah diikuti oleh 
hampir mencapai lima ribu peserta dari berbagai negara yang 
membawa budaya dan kesenian musik masing-masing dalam berbagai 
bentuk.

“Kompetisi yang akan kita ikuti ini istimewa karena merupakan salah 
satu kompetisi bergengsi dan tertua di Eropa,” jelas Arin, Kepala Divisi 
Program FLN 2014. Untuk mempersiapkan tim dalam mengikuti 
kompetisi ini berbagai latihan rutin dijalankan anggota tim demi hasil 
yang terbaik.

Tim-tim paduan suara terbaik dari berbagai negara tentu saja menjadi 
peserta dalam ajang yang sangat kompetitif ini. “Kami menyadari 
perjuangan tidak mudah, tetapi kami yakin usaha keras kami akan 

thPSM IPB Agria Swara akan Berpartisipasi dalam 50  Montreux Choral Festival, 
thSwitzerland dan The 60  Cork International Choral Festival, Ireland

Institut Pertanian Bogor (IPB) menyerahkan ratusan bingkisan 
berupa sembako, baju wanita, baju hangat, mie instan, baju anak, 
obat-obatan untuk korban bencana banjir di Indramayu, Jawa 
Barat, Rabu (18/2).

Bingkisan diserahkan langsung  Wakil Kepala Bidang  Pengabdian 
kepada Masyarakat,  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat IPB, Dr. Hartoyo  kepada Camat Karang Haur, 
Indramayu, Indra Ariska.

Indra Ariska menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi 
langkah inisiatif IPB terhadap penanggulangan bencana di 
wilayahnya. Lebih lanjut ia menyampaikan  ada sekitar 13 desa 
hampir semua terendam. Banjir ini disampaikannya telah 
menelan korban jiwa sebanyak  5 orang.  “Selain itu sebanyak 72 
rumah roboh dan 17 rumah hilang. Tidak hanya itu hektaran lahan 
pertanian dan tambak-tambak ikan warga  rusak. Saat ini kerugian 
material belum dihitung,” katanya. Kini, warga Indramayu 
khususnya Karang Haur  sangat memerlukan bantuan semua 
pihak. Terkait lahan pertanian yang rusak, Dr. Hartoyo 
menyampaikan, IPB siap membantu dalam recovery lahan rusak 
di sana.(dh)

IPB Serahkan Ratusan Bingkisan untuk 
Korban Bencana Banjir Indramayu

memberikan yang terbaik,” jelas Arin. Selain mengikuti kompetisi 
tersebut PSM IPB Agria Swara juga mempersiapkan beberapa 

thrangkaian misi budaya dalam tema The 5  International Mission in Art 
and Culture 2014. Kegiatan yang akan dilaksanakan PSM IPB Agria 
Swara antara lain dengan menyelenggarakan konser kebudayaan 
dengan menampilkan lagu dan tarian-tarian khas Indonesia di 
beberapa kota di Swiss dan Irlandia. Konser tersebut merupakan 
wujud apresiasi dan kebanggaan mahasiswa IPB akan kekayaan seni 
dan budaya Indonesia sekaligus memperkenalkan berbagai macam 
kebudayaan yang dimiliki Indonesia ke dunia Internasional. (KR/LM)
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