“Gowes Sasarengan” Meriahkan Hardiknas di IPB
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Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto memimpin acara “Gowes Sasarengan” atau
bersepeda bersama yang diikuti oleh 300-an peserta, yang terdiri dari sejumlah pimpinan IPB,
Direksi BNI, pegawai dan mahasiswa IPB, Senin (2/5). Semua peserta “Gowes Sasarengan”
ini mengayuh sepeda yang merupakan sumbangan BNI 46, tepat di Hari Pendidikan Nasional
(Hardiknas).
Kegiatan mengambil start di pelataran Gedung Rektorat Andi Hakim Nasoetion dan berakhir
di Shelter Asrama Putri Rusunawa yang menjadi garis finish. Menarik untuk diberitakan,
bahwa saat itu Rektor beserta pimpinan IPB lainnya mengenakan seragam formil, berupa
setelan jas dan bersepatu pantofel. Meski demikian, kayuhan sepeda tetap melaju dengan
penuh semangat.
Sebelum memulai “Gowes Sasarengan” ini, terlebih dahulu diawali penandatanganan berita
acara serah terima reward 300 buah sepeda, oleh Rektor IPB dan Pemimpin Wilayah Jakarta
BSD BNI, Anggoro Eko Cahyo. Rektor juga berkesempatan meresmikan tiga buah shelter
sepeda yang dibangun dan lima buah shelter sepeda yang direnovasi oleh BNI 46.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB
Prof.Dr. Yonny Koesmaryono beserta Pemimpin Divisi Transaksional Banking Services BNI,
Iwan Kamarudin, melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tentang
“Pelayanan Pembayaran Biaya Pendidikan Melalui Fasilitas Perbankan”.
Sementara itu, menjawab usulan Prof. Yonny terkait masih banyaknya kebutuhan IPB dalam
memenuhi fasilitas pendidikan, Direksi BNI 46 Darmadi Sutanto menyatakan siap
menjembatani IPB yang sesungguhnya adalah nasabah setia bagi BNI. “Semua itu
merupakan bagian dari CSR atau Coorporate Social Responsibility BNI. Karena itu, semoga
BNI tetap bisa menjadi patner terbaik bagi IPB,” ujarnya.
“Gowes Sasarengan” ini semakin meriah dengan banyaknya hadiah doorprize dari BNI,
diantaranya berupa sepeda, laptop, TV LCD, blackberry, printer, HP, dan puluhan hadiah lain.
Tidak hanya sivitas IPB yang turut bergembira dengan taburan hadiah ini, tetapi juga para
jurnalis yang selama ini menjadi mitra IPB dalam mendiseminasikan ragam berita IPB. (nm)

