
IPBP
 a

 r
 i

 w
 a

 r
 a

PARIWARA IPB/ Februari 2015/ Volume 197

Penanggung Jawab : Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Rio Fatahillah  

Reporter :  Siti Zulaedah, Dedeh H, Ahsan S,  Awaludin, Waluya S, Nabila Rizki A Layout : Devi  Fotografer: Cecep AW, 

Bambang A, Sirkulasi: Agus Budi P, Endih M, Untung Alamat Redaksi: Humas IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, 

Kampus IPB Darmaga Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Pembayaran SPP IPB lebih mudah. Mahasiswa dapat 
membayar SPP IPB di ATM BNI dengan syarat sebagai 
berikut : 

- Pembayaran menggunakan rekening BNI yang dibuka 
di BNI area Bogor

- Pembayaran dilakukan melalui ATM BNI di luar 
Kantor BNI Cabang IPB Dramaga

- Copy bukti pembayaran dimasukkan ke Dropbox 
yang ada di area ATM Kampus IPB Dramaga

PENGUMUMAN

Kantor Hukum, Promosi, dan Humas (KHPH) 
Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar  
Open House IPB 2015, Sabtu (21/2) di Grha 
Widya Wisuda (G W W), Kampus I P B 
Dramaga Bogor. Acara yang dibuka untuk 
umum tersebut dikunjungi oleh 3.400 orang  
siswa SMA sederajat yang  mendaftar secara 
online. Kegiatan ini merupakan salah satu 
ev e nt  b e s a r  ya n g  b e r t u j u a n  u nt u k 
mengenalkan IPB kepada siswa SMA. 

Acara ini terbagi menjadi dua sesi yang 
berisikan talkshow dan expo Fakultas dan 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di IPB. 
Dalam sesi talkshow dijelaskan mengenai 
prestasi dan inovasi IPB dalam pertanian. 
Sedangkan sesi expo Fakultas dan UKM diisi 
oleh berbagai bidang seperti sains, seni 
budaya dan olahraga, hingga informasi 
mengenai jalur masuk serta beasiswa yang 
bisa didapatkan di IPB. Para pengunjung 
dapat dengan bebas mencari tahu berbagai 
informasi tentang IPB dengan mengunjungi 
setiap stand .  Mereka bisa bertanya 

Ribuan Siswa SMA Kunjungi Open House IPB

mengenai program studi, bidang 
keahlian, hingga prospek kerja 
lulusan IPB. Pada stand UKM, 
pengunjung juga mendapatkan 
informasi tentang penyaluran 
minat dan bakat mahasiswa IPB. 
Kepala KHPH IPB Ir Yatri Indah 
Kusumastuti, M.Si menjelaskan, 
”Kami ingin mempromosikan IPB 
dengan cara yang inovatif dan 
terbuka. Harapannya para siswa 
yang mengunjungi acara ini bisa 
m e n d a p a t  g a m b a r a n  j e l a s 

mengenai  I P B  tanpa ada sekat  yang 
membatasi proses transfer informasi. Mereka 
dapat bertanya kepada mahasiswa secara 
langsung. Selain itu, pengunjung juga bisa 
mengetahui kondisi kampus yang ada seperti 
apa”.

Acara ini diselenggarakan atas kerjasama 
KHPH dengan Duta Promosi IPB. “Konsep 
acara ini dibuat agar para siswa tertarik untuk 
mencari tahu lebih lanjut mengenai IPB, 
termasuk kegiatan mahasiswa yang ada selain 
perkuliahan,” ujar Amaris Orwin Yahya selaku 
ketua panitia.

Ribuan pengunjung yang menghadiri acara ini 
datang dari berbagai daerah. Elfa, salah satu 
pengunjung yang merupakan siswa SMAN 1 
M a j a l e n g k a  J a w a  B a r a t  m e n g a k u 
mendapatkan manfaat dari acara ini. “Dengan 
ikut acara ini saya lebih banyak mendapat 
informasi. Dengan begitu saya lebih yakin 
untuk mendaftar IPB” ujarnya. (AS)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitas 
untuk sivitas Institut Pertanian Bogor (IPB), Biro 
Umum melakukan peremajaan bus yang sehari‐hari 
digunakan untuk transportasi warga IPB. Sebanyak 
tiga unit bus diremajakan, terdiri dari satu bus dengan 
kapasitas 39 orang dan dua unit lainnya dengan 
kapasitas 54 orang. Peremajaan ini dilakukan 
mengingat kondisi bus yang sudah tua. 

“Tiga bus yang diremajakan tersebut kondisinya yang 
paling memprihatinkan,” terang Kepala Biro Umum 
IPB, Dr. Cahyono Tri Wibowo. Dijelaskannya, 
peremajaan ketiga bus itu meliputi penggantian 
kerangka bis serta penambahan fasilitas bis yang 
sebelumnya belum ada seperti Air Conditioner (AC). 
Adapun mesin bis tidak dilakukan penggantian karena 
keadaannya memang masih bagus. “Meskipun 
mesinnya dari tahun 1995, tetapi bus ini siap untuk 
dioperasikan kapan pun dibutuhkan,” imbuhnya.

Terkait keadaan mesin bus yang masih bagus, tambah 
Dr. Tri, hal ini tidak lepas dari perawatan rutin oleh tim 
mekanik. Lebih lanjut, ia berharap akan segera 
dilakukan peremajaan unit bus lainnya. Langkah 
peremajaan bus yang dilakukan oleh Biro Umum ini 
disambut baik oleh sivitas akademika IPB. Restu, 
salah satu staf Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB 
yang kerap menggunakan bus pegawai, mengaku 
puas dengan adanya peremajaan bus ini. “Bus yang 
diremajakan sekarang menjadi lebih bagus, 
penumpang juga semakin nyaman,” ujarnya. (AS)

Bus Semakin Bagus, 
Pegawai pun Nyaman



Mencintai negara Indonesia tak cukup hanya dengan hidup dan 
mengaku sebagai warga negara Indonesia,  tapi kita juga harus 
menjaga, merawat, dan melindungi negeri Indonesia hingga akhir 
hayat. Nilai‐nilai inilah yang ingin ditunjukkan oleh Tim Ekspedisi Batas 
Negeri 2015 (EBN 2015) kepada masyarakat sebagai bentuk 
nasionalisme terhadap negeri tercinta. EBN merupakan salah satu 
kegiatan besar yang diselenggarakan oleh Uni Konservasi Fauna (UKF), 
salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Pertanian Bogor 
(IPB). 

Ekspedisi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pulau‐pulau terdepan 
Indonesia yang menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan 
patut untuk dijaga. Maka dari itu, berbekal pada ilmu‐ilmu konservasi 
yang dimiliki, tim EBN melakukan eksplorasi pulau‐pulau terdepan 
Indonesia melalui pengambilan data herpetofauna, mamalia, burung, 
insekta, fauna perairan, vegetasi, dan sosial‐budaya yang menjadi fokus 
utama kegiatan ini. “Ekspedisi seperti ini penting untuk menyadarkan 
kita betapa perlunya rasa cinta tanah air ditanamkan dalam diri agar kita 
bisa mengenal dan menjaga negeri sendiri,” ujar Rikho Jerikho, Kepala 
Divisi Konservasi Fauna Perairan UKF.

Rikho menjelaskan, ekspedisi ini merupakan agenda jangka panjang 
yang dimiliki oleh UKF. EBN kali ini telah berlangsung sejak tahun 2014 
yang diawali dengan perjalanan ke Pulau Dana, Kabupaten Rote Ndao, 
Provinsi Nusa Tenggara Timur  (berbatasan langsung dengan negara 
Australia). Tahun ini, Tim EBN melanjutkan eksplorasinya di Pulau 
Sekatung dan Pulau Laut, Kabupaten Natuna – Kepulauan Riau.

Sebanyak 14 orang anggota tim EBN diberangkatkan menuju Pulau 
Sekatung dan Pulau Laut sejak tanggal 29 Januari 2015 dan kembali ke 
Bogor pada 15 Februari 2015. Pulau Sekatung sendiri termasuk pulau 
terdepan yang terletak di sebelah utara wilayah Indonesia dan 
merupakan salah satu dari dua belas pulau terdepan yang menjadi 
wilayah kerja TNI AL.

Selama berkegiatan, Tim EBN 2015 didukung penuh TNI AL. Hasil dari 
kegiatan ini akan dipublikasikan melalui “Seminar Nasional Ekspedisi 
Batas Negeri 2015”. Pada seminar tersebut juga akan diluncurkan buku 
fotografi, film dokumenter, serta buku laporan hasil ekspedisi. (NRA)

Acara puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) SEAMEO BIOTROP 

ke‐47 digelar di gedung SEAMEO BIOTROP Tajur Bogor, Senin 

(23/2). SEAMEO BIOTROP yang didirikan tanggal 6 Februari 1968 

ini merupakan pusat regional dalam bidang biologi tropika, antara 

lain meliputi penelitian, pelatihan, perluasan jaringan serta 

pertukaran personil dan penyebaran informasi di bidang biologi 

tropis. Lembaga ini juga memiliki mandat untuk melaksanakan 

kegiatannya dengan menerapkan pada aspek pemberdayaan 

sumberdaya manusia (SDM) di Asia Tenggara. 

Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan Prof. Dr. Yonny Koesmaryono dalam sambutannya 

menyampaikan harapan, SEAMEO BIOTROP akan terus maju dan 

berkembang dengan pesat. Selain itu, diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang sebesar‐besarnya kepada masyarakat 

Indonesia dan masyarakat negara‐negara Asean. 

Dalam kesempatan ini juga dirangkai dengan acara pisah sambut 

Direktur SEAMEO BIOTROP, dari Prof. Dr. Bambang Purwantara 

kepada Dr. Irdika Mansur. Dr. Irdika Mansur menegaskan kembali 

visi SEAMEO BIOTROP untuk lima tahun ke depan, yaitu menjadi 

pusat terdepan dalam memperkaya dan mempromosikan nilai‐nilai 

nyata biologi tropis di Asia Tenggara. Selain itu juga menegaskan 

nilai‐nilai utama yang harus dianut oleh setiap staf BIOTROP yakni 

komitmen, integrasi, tanggung jawab, kompetensi, inovatif dan 

unggul.

Rangkaian HUT SEAMEO BIOTROP selanjutnya adalah peresmian 

“SEAMEO BIOTROP Knowledge and Technology One‐Stop Shop”, 

yang merupakan media pameran, promosi, komersialisasi hasil 

produk‐produk berbasis ilmu dan publikasi dalam bidang ilmu 

biologi tropika yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Perayaan 

HUT SEAMEO BIOTROP kali ini diantaranya dihadiri oleh Dewan 

Pembina SEAMEO BIOTROP dari Indonesia dan Singapura, 

SEAMEO SEAMOLEC, SEAMEO Recton, SEAMEO Qitep Bahasa, 

SEAMEO Qitep Matematika, dan SEAMEO Qitep Sains, serta 

perwakilan dari mitra kerja dan praktisi media. (Awl)

Ekspedisi Batas Negeri 
Mahasiswa IPB

SEAMEO BIOTROP Rayakan 
Ulang Tahun ke-47
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