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DENGARKAN...!

rof. Kurnia Sofyan terpilih sebagai Ketua Paguyuban Pensiunan 

P(P3) IPB 2014-2017  melalui Musyawarah Anggota P3 IPB  yang 
dilaksanakan di Kampus IPB Baranangsiang, (14/5).   Prof. Kurnia 

mengatakan,  “Saya ter ima tugas in i ,  semoga saya dapat 
melaksanakannya dengan baik.” 

Ketua P3 IPB periode sebelumnya, Prof. Soedarmadi menyampaikan 
bidang-bidang yang dikelola oleh Paguyuban pensiunan IPB  
diantaranya adalah bidang usaha, bidang sosial, hubungan masyarakat, 
pendidikan dan pelatihan juga kesenian.  Terkait bidang usaha, Prof. 
Soedarmadi mengatakan P3 IPB belum memiliki bidang usaha sendiri. 
“Harapannya ke depan bisa segera dirintis, “ tandasnya. Terkait bidang 

Prof. Kurnia Sofyan Terpilih sebagai 

Ketua Paguyuban 

Pensiunan Pegawai IPB 2014-2017

pendidikan dan pelatihan, dikatakannya  telah banyak 
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh P3 IPB. “Bidang 
inilah yang paling banyak kegiatannya, “ ungkapnya.  

Lebih lanjut dikatakannya, sebuah vokal grup pensiunan 
telah dibentuk sebagai kegiatan inti bidang kesenian. “Tapi 
untuk bidang olahraga belum optimal dilakukan meskipun 
secara individu anggota P3 IPB sudah banyak yang giat 
berolahraga, “ imbuhnya.  Prof. Soedarmadi berharap 
kepengurusan yang baru dapat meneruskan pencapaian 
program yang belum banyak berjalan. (dh)

Prof. Kurnia Sofyan Prof. Soedarmadi Sehubungan dengan himbauan 

ke-3 untuk  tidak merokok di 

dalam ruangan di lingkungan 

IPB yang dikeluarkan kembali 

oleh Sekretaris Institut, mohon 

pada seluruh civitas Akademika 

IPB tidak merokok di dalam ruangan di 

lingkungan kampus, termasuk toilet dan 

ruangan tertutup lainnya. Ruang kerja yang 

bersih dari asap rokok, toilet yang bersih dari 

puntung rokok dan lingkungan kerja yang bersih 

adalah kebutuhan semua orang. Selain itu 

mohon pimpinan unit kerja untuk 

mengingatkan seluruh staf dan tamu, termasuk 

mahasiswa untuk melaksanakan himbauan 

tersebut.
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Puluhan siswa dan guru SMA Negeri 1 
Sawahlunto,  Sumatera Barat berkunjung 
ke IPB, 13/5. Rombongan diterima oleh 

Kepala Bidang Promosi, Kantor Hukum, Promosi 
dan Humas IPB, Dr.drh. M. Fahrudin.  Tingginya 
minat siswa-siswa ini untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang perguruan t inggi 
mendorong sekolah untuk membawanya 
berkunjung ke IPB. Alumni SMAN 1 Sawahlunto 
sudah cukup banyak yang diterima di IPB pada 
setiap angkatan.  Ragam pertanyaan mengemuka 
dalam diskusi, diantaranya tentang seleksi jalur 
Beasiswa Utusan Daerah (B U D). “Apakah 
seleksinya juga memakai nilai rapor?” tanya salah 
satu guru.  Fani Nurlela, salah satu siswi dengan 
antusias bertanya kiat bisa menembus jurusan-
jurusan favorit

etelah meluncurkan program XL Future Leader 3 di Jakarta, PT XL Axiata STbk (XL) mengadakan roadshow XL Future Leader 3 di sejumlah kampus 
ternama di seluruh Indonesia. IPB mendapat kesempatan sebagai 

perguruan tinggi negeri yang disambangi Direktur XL Axiata Tbk (XL), Hasnul 
Suhaimi, 13/5.  

Kompetisi ini akan memilih 120 mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia yang 
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelatihan kepemimpinan yang 
berfokus pada tiga kompetensi utama selama dua tahun ke depan. “Kami tetap 
konsisten dan berkomitmen untuk mendukung peningkatan dunia pendidikan di 
Indonesia dengan memfasilitasi talenta-talenta muda untuk diasah menjadi 
calon pemimpin masa depan yang mampu berkompetisi secara global,” tandas 
Hasnul.  Ada dua pilihan kelas yang diberikan yakni Class Global Thinking (untuk 
120 mahasiswa yang lolos seleksi dan tercatat sebagai mahasiswa tingkat satu 
atau dua dengan nilai IPK 2,8) dan E-Curiculum Vitae Class yang terbuka secara 
online. Menurut Hasnul, melalui program XL Future Leaders ini, para mahasiswa 
tahun pertama dan kedua dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ditantang 
untuk ikut serta dengan mendaftarkan diri secara online pada 6 Mei-30 Juni 
2014.(*/zul)

Kompetisi Calon-calon Leader dari IPB

Pen d af ta ra n  Se leks i  B ers a ma  M a s u k 
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2014 
telah dibuka mulai 12 Mei dan akan ditutup 

pada 6 Juni pukul 22.00 WIB. Pendaftaran SBMPTN 
hanya bisa dilakukan secara online melalui laman 
r e s m i  S B M P T N ,  y a i t u 
http://www.pendaftaran.sbmptn.or.id.  Demikian 
disampaikan oleh Humas Panitia Lokal (Panlok) 33 
SBMPTN, Dr. drh. Fadjar Satrija saat menjadi 
narasumber di acara Dialog Pakar IPB di RRI Bogor, 
(13/5).  

Dosen Fakultas Kedokteran Hewan I P B ini 
mengharapkan para pendaftar memahami seluruh 
aturan dan persyaratan dengan membaca panduan 
informas i  S B M P T N  yang  b isa  d iunduh d i  
http://www.sbmptn.or.id.  Setelah mengisi biodata 
d i r i  s e c a r a  j u j u r  d a n  l e n g k a p  d i 
http://pendaftaran.sbmptn.or.id, pendaftar akan 
memperoleh kode akses pendaftaran serta Personal 
Identification Number (PIN). 

Dr. Fadjar lebih jauh menjelaskan, SBMPTN Lokal 33 
dibagi menjadi lima sektor: Bogor, Sukabumi, 
Cianjur, Bekasi, dan Cirebon. Biaya yang dikenakan 
pada tahun ini turun menjadi Rp. 100.000,-" Ini 
dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-
luasnya bagi siswa lulusan SMA untuk mendapatkan 
ke s e m p a t a n  m a s u k  P T N " .  P e s e r t a  b i s a 
mendapatkan informasi secara langsung di 
Sekretariat Panlok 33 SBMPTN di Kampus IPB 
Baranangsiang pada jam kerja atau melalui telepon 
di 0251-8324597. (wly)

Gerbang Pendaftaran 
SBMPTN Telah Dibuka

ajaran Wakil Dekan dari seluruh Fakulas di Universitas Tadulako (Untad) Jbertandang ke I P B, 13/5. Rombongan diterima oleh Direktur 
Kemahasiswaan IPB, Dr. Rinekso Soekmadi.  Kunjungan ini dimaksudkan 

untuk menggali informasi terkait  pola pembinaan  kemahasiswaan yang 
dilakukan IPB. Dr. Rinekso  menyampaikan berbagai model pembinaan  dan 
aktifitas mahasiswa IPB diantaranya pembinaan  penalaran dan keprofesian 
mahasiswa, bimbingan dan konseling, etika dan disiplin mahasiswa, penyaluran 
minat dan bakat mahasiswa, pengelolaan beasiswa, serta layanan kesehatan 
bagi mahasiswa. Wakil Dekan  Fakultas Kehutanan Untad, Dr. Adam Malik 
sangat terkesan dengan pola pembinaan kemahasiswaan di IPB. “Kami ingin 
mencontoh Pola pembinaan mahasiswa di IPB yang sudah sangat terstruktur 
dan dikelola dengan baik, “ ungkap Dr. Adam Malik. (ddh)

Untad Studi Banding Kemahasiswaan ke IPB

Siswa Sawahlunto 
Berminat Kuliah di IPB


	Page 1
	Page 2

