Lustrum XI, Fakultas Biologi UGM Adakan Lomba
Menggambar dan Mewarnai
Friday, 06 Agustus 2010 WIB, Oleh: Humas UGM

YOGYAKARTA-Sebuah fakultas merupakan bagian dari universitas. Majunya sebuah universitas
bukan ditentukan oleh faktor dalam saja, tetapi masukan dari luar sangat diperlukan. Evaluasi dapat
dilakukan sendiri, akan tetapi belum lengkap kalau faktor luar tidak disertakan pula. Masukan
tersebut akan sinergis pada saat semua komponen itu bertemu dalam kegiatan Lustrum Fakultas
Biologi XI.
â€œ Berbagai bentuk acara kita adakan bukan saja melibatkan pihak fakultas Biologi saja namun
juga menggandeng pihak luar sebagai bentuk sinergis dan bahan evaluasi,â€™ ujar salah satu
panitia Lustrum XI Fakultas Biologi UGM, Dra.Upiek Ngesti W.A., DAP&E, M.Kes, Kamis (5/8).
Upiek menambahkan kegiatan yang melibatkan pihak luar diharapkan bisa menjadi sarana untuk
merefleksi diri, evaluasi, dan koordinasi diri. Selain itu sekaligus sebagai upaya untuk terus
membangun dan meningkatkan kembali semangat berkarya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
secara luas, serta kemajuan sistem pendidikan di tingkat fakultas untuk masyarakat.
â€œ Ini sekaligus untuk meningkatkan komunikasi antar sivitas akademika di Fakultas Biologi,
dengan alumni dan keluarga maupun masyarakat,â€ katanya.
Menindaklanjuti hal itulah maka panitia lustrum XI Fakultas Biologi akan menggelar lomba
mewarnai dan menggambar untuk pra TK, TK dan SD dengan tema â€œJogjaku Hijau Bumiku
Hijauâ€. Peserta yang diharapkan ikut dalam lomba ini adalah putra-putri karyawan dan dosen di
lingkungan UGM, serta siswa pra TK, TK dan SD kelas 1-6 masyarakat umum di DIY. Acara diadakan
Minggu, 8 Agustus 2010 pukul 08.00-13.00 bertempat di halaman Fakultas Biologi UGM.
â€œ Pendaftaran peserta lomba dimulai 21 Juli- 6 Agustus 2010 dengan biaya setiap peserta Rp 25
ribu,â€ ujar Upiek.
Para pemenang lomba menggambar dan mewarnai yaitu juara l-lll dan juara harapan l-lll nantinya
akan mendapatkan tropi dan uang pembinaan. Sedangkan juri lomba gambar nantinya akan
melibatkan tim juri dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta dan UGM.
â€œ Pendaftaran bisa ke laboratorium parasitologi atau laboratorium Biokimia Biologi UGM pada
jam kerja,â€ tutup Upiek (Humas UGM/Satria)
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