

Semudah Kita Ngobrol
“Eh, Hari Minggu tanggal 31 Agustus kemarin di
Lapangan Sempur ada mobil warna-warni berjejer,
loh. Iya, itu mobil-mobil Klinik IPB. Walikota Bogor,
datang tuh, ikut berkerumun bareng pengunjung
Sempur yang sedang olahraga atau jalan-jalan.
Ngapain ya, IPB jejerin mobil di situ? Yah, sebagai
perguruan tinggi besar, IPB harus membagi ilmunya
ke masyarakat. IPB memberikan layanan konsultasi
gratis klinik tanaman, peternakan, kesehatan hewan.
Eh, ada juga mobil anti galau. Di situ, pengunjung
bisa konsultasi gizi dan keluarga.Keren ya.
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Artikel berbentuk berita memiliki struktur
unik: Inti informasi ditulis pada alinea awal
(disebut sebagai "lead" atau "teras berita";
biasanya satu hingga dua paragraf).
Data-data penting menyusul pada alineaalinea selanjutnya.
Lalu penjelasan tambahan.
Dan diakhiri dengan informasi lain yang
bukan bersifat informasi utama.

Fungsi Foto:
Menarik perhatian pembaca
Menceritakan isi
Memberi kualitas pada berita





Namun tidak semua unsur 5W + 1H bisa
diungkap dalam bentuk foto (yi When dan
How) sehingga untuk memvisualisasikan
perlu adanya teks/caption.
Kita juga bisa membuat berita foto hanya
dengan mencantumkan teks singkat/caption
bersama foto tersebut.

IPB Buka Layanan Mobil Klinik di Sempur
Dalam rangka memeriahkan Dies Natalis IPB ke 51, IPB melayani warga masyarakat Kota
Bogor dengan menyediakan berbagai layanan informasi dan konsultasi dari berbagai
disiplin ilmu. Ada mobil Curhat (Fakultas Ekologi Manusia), Mobil Klinik Tanaman Terpadu
(Fakultas Pertanian) Mobil Klinik Nutrisi dan Produksi Ternak (Fakultas Peternakan),
dan Mobil Klinik Kesehatan Hewan (Fakultas Kedokteran Hewan). Layanan informasi dan
konsultasi gratis tersebut digelar di Lapangan Sempur Bogor, (31/8). Walikota Bogor, Bima
Arya tampak diantara kerumunan pengunjung yang memadati Lapangan Sempur.
Masyarakat terlihat antusias dengan keberadaan mobil konsultasi ini, demikian
disampaikan Kepala Kantor Hukum, Promosi dan Humas, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si.
Mobil konsultasi ini untuk melayani masyarakat menikmati liburan di seputar Lapangan
Sempur. Seperti diketahui, setiap hari Minggu lokasi ini menjadi tempat berkumpulnya
masyarakat Kota Bogor yang ingin berolahraga atau pun sekedar jaln-jalan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa konsultasi yang diberikan tidak hanya sebatas masalah
keluarga, kesehatan dan gizi. Bagi warga masyarakat yang gemar bercocok tanam dan
mempunyai masalah tentang hama dan penyakit tanaman, bisa konsultasi di Mobil Klinik
Tanaman. Ada juga Mobil Klinik Nutrisi dan Produksi Ternak yang siap memberikan
konsultasi tentang budidaya ternak. Sementara, warga yang suka memelihara hewan
kesayangan bisa mengunjungi Mobil Klinik Hewan. Mobil Klinik konsultasi ini diasuh oleh
dosen yang berpengalaman dan mahasiswa IPB yang sudah terlatih. (dh)

IPB Buka Layanan Mobil Klinik di Sempur-Dalam rangka memeriahkan Dies Natalis IPB ke
51, IPB melayani warga masyarakat Kota Bogor dengan menyediakan berbagai layanan
informasi dan konsultasi dari berbagai disiplin ilmu. Ada mobil Curhat (Fakultas Ekologi
Manusia), Mobil Klinik Tanaman Terpadu (Fakultas Pertanian) Mobil Klinik Nutrisi dan
Produksi Ternak (Fakultas Peternakan), dan Mobil Klinik Kesehatan Hewan (Fakultas
Kedokteran Hewan). Layanan informasi dan konsultasi gratis tersebut digelar di
Lapangan Sempur Bogor, (31/8). Walikota Bogor, Bima Arya tampak diantara
kerumunan pengunjung yang memadati Lapangan Sempur.

DIDSI IPB Gelar Sosialisasi Lomba Web
Pada 5/9/2014, Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI) Institut
Pertanian Bogor (IPB) menggelar Sosialisasi Lomba Web di lingkungan IPB.
Bertempat di Auditorium Fakultas Peternakan (Fapet) IPB, acara ini dihadiri
ratusan peserta yang merupakan penanggungjawab website dan penanggung
jawab konten web dari masing-masing unit kerja.
Direktur IDSI IPB mengatakan, “.................................................”
Hadir narasumber yang merupakan Ketua Panitia Lomba, Firman Ardiansyah,
S.Kom, M.Kom yang berkesempatan mengurai mekanisme pelaksanaan
lomba. “..................................................., “ ujar Firman.
Sementara itu narasumber dari Humas IPB, Siti Nuryati, STP, MSi memberikan
tips-tips sederhana bagaimana menulis sebuah berita. “Menulis berita itu
mudah, semudah kita ngobrol, “ tandasnya. (sni)







Seremoni (lokakarya, workshop, diskusi,
seminar, gathering, dll)
Sosok berprestasi (dosen, mahasiswa,
laboran, tendik lainnya)
Prestasi Unit (Akreditasi, Pemenang Lomba
Olahraga, dll

Prof.Dr.Ir. Erliza Hambali, MS-dosen peneliti Departemen
Teknologi Industri Pertanian IPB yang juga peneliti Pusat Studi
Bioenergi dan Surfaktan IPB menerima penghargaan Energi
2014. Riset-risetnya tentang Bioenergi menobatkannya
sebagai peraih penghargaan bergengsi ini.

Selamat Bersenang-senang
dengan Selalu Menulis Berita

