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Ekologi Manusia merupakan suatu wacana yang diimplementasikan menjadi sebuah
fakultas yang direalisasikan pertama kalinya di Indonesia. Fakultas Ekologi Manusia (FEMA)
sebagai fakultas yang menitikberatkan pada bidang keilmuan yang berbicara mengenai
kesinergisan hubungan manusia sebagai aktor sosial dengan keadaan ekologinya (lingkungan).
FEMA hadir membawa cerminan baru bagi IPB sebagai institut pertanian, yaitu tidak saja
institut yang membanggakan hasil dan produk pertanian yang mutakhir namun juga mahasiswa
yang memperhatikan keberadaan dan pemberdayaan masyarakat kecil seperti petani untuk
menyejahterakan kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan mahasiswa FEMA menjadi ujung
tombak dari perubahan berbagai paradigma yang ada mengenai IPB.
Selain itu, semakin maraknya isu kerusakan lingkungan dan ekologi yang akhir-akhir ini
menjadi perhatian semua institusi dan kalangan masyarakat, menyebabkan hal ini penting dan
layak untuk dibahas dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Kondisi yang semakin kritis dan
semakin banyak menimbulkan dampak bagi keberlanjutan kehidupan manusia dalam sistem
ekologinya di muka bumi.
Berdasarkan alasan di atas, FEMA di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa mencoba
untuk mengimplementasikan wujud kepedulian terhadap ekologi dengan menyelenggarakan
kegiatan Indonesian Ecology Expo (INDEX) 2008. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana
utama untuk memperkenalkan ekologi manusia dari berbagai sudut pandang. Diharapkan
kegiatan ini dapat memberikan gambaran mengenai keadaan ekologi Indonesia serta dapat
meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian ekologi.
Kegiatan INDEX merupakan rangkaian acara yang saling terkait antara satu dengan yang
lainnya. Secara garis besar rangkaian acara INDEX terdiri dari: Lomba, Expo, Talkshow serta
Pameran.
Persyaratan Lomba
A. Lomba karya tulis ilmiah
1. peserta adalah mahasiswa se-Indonesia yang masih aktif, di buktikan dengan fotokopi
KTM 1 lembar.
2. peserta bersifat perorangan atau kelompok maksimal 3 orang.
3. peserta hanya boleh mengirimkan 1 buah karya tulis.
4. Tema tulisan adalah ”Lets Make Ecology Our Life Style”
5. Jumlah halaman penulisan adalah 20-30 halaman tidak termasuk halaman judul, kata
pengantar, daftar isi, daftar pustaka.
6. Menggunakan jenis huruf Arial ukuran 11, Margin atas 3, Margin Kiri 4, Margin kanan 3,
Margin bawah 3. Spasi 1,5.

7. sistematika penulisan adalah
Bab I : Pendahuluan : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan
Penulisan
Bab II : Tinjauan Pustaka
Bab III : Pembahasan
Bab IV : Penutup : Kesimpulan dan Saran
8. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 15.000,9. Pendaftaran peserta melalui Website: km-femaipb.com
10. Karya Tulis dikumpulkan dalam bentuk hard copy (rangkap 3) dan soft copy (Bentuk
CD) paling lambat tanggal 30 Oktober 2008 ke alamat Sekretariat BEM FEMA IPB
Gedung FEMA W1-L2 Jalan Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat.
11. Mencantumkan keterangan lengkap di lembar terpisah mengenai : Nama, alamat, email,
No HP yang bisa dihubungi.
12. Karya Tulis beserta uang pendaftaran dimasukan ke dalam amplop coklat dan tuliskan di
pojok kanan atas ”Lomba Karya Tulis INDEX 2008”.
13. Lima pesereta terbaik akan diundang untuk mempresentasikan karyanya pada tanggal
21 Desember 2008, di hari pelaksanaan INDEX 2008.
14. Pemenang karya tulis akan mendapatkan hadiah
Juara 1 : Uang Tunai Rp. 2.000.000 + Sertifikat + Trophy
Juara 2 : Uang Tunai Rp. 1.000.000 + Sertifikat + Trophy
15. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Persyaratan Lomba Desain Kantong Belanja Non-Plastik
1. Peserta terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya pendaftaran
2. Desain merupakan karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan atapun diikutsertakan
dalam lomba sejenis.
3. Bahan tas bersifat kuat, mudah didapat, ekonomis, dapat diproduksi serta tidak terbuat
dari plastik
4. Tas dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan/kegiatan
5. Tas bersifat Fleksibel, misal dapat dikecilkan, dilipat,digulung dll
6. Desain dicetak dalam kertas A3 mencakup keterangan desain tentang bahan yang
digunakan, warna, cara pemakaian, nama produk dan hal-hal yang memerlukan
penjelasan. Dikirim melalui pos atau diantar langsung ke: Sekretariat BEM FEMA IPB
Gedung FEMA W1-L2 Jalan Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat.
7. Desain dapat juga dikirim melalui email ke: indexfema@gmail.com dalam bentuk .jpeg
8. Pendaftaran peserta melalui Website: km-femaipb.com
9. Peserta wajib mengirimkan tas hasil karyanya.
10. Mencantumkan keterangan lengkap di lembar terpisah mengenai : Nama, alamat, email,
No HP yang bisa dihubungi
11. Desain dan tas diterima panitia paling lambat tanggal 21 November 2008.
12. Satu pemenang terbaik akan mendapat hadiah Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000 +
sertifikat serta tas akan diproduksi dan dibagikan pada pengunjung di acara INDEX 2008
tanggal 21 Desember 2008.
13. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
14. Hak cipta tetap dipegang oleh peserta.

Persyaratan Lomba Fotograpi
1. Peserta adalah mahasiswa se-Indonesia yang masih aktif dibuktikan dengan fotokopi
KTM 1 lembar.
2. peserta bersifat perorangan dan hanya boleh mengirimkan 1 buah karya.
3. Tema foto adalah Ekologi.
4. Foto yang kirimkan 2 buah berukuran berukuran 10R serta diambil menggunakan media
apapun (Camera Digital, HP, dll).
5. Hasil foto merupakan karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan atapun
diikutsertakan dalam lomba sejenis.
6. Peserta menyertakan deskripsi tentang foto pada lembar terpisah.
7. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 15.000,8. Pendaftaran peserta melalui Website: indexfema@gmail.com
9. Foto beserta deskripsi foto dan uang pendaftaran dimasukkan ke dalam amplop coklat
dan tuliskan dipojok kanan atas ”Lomba Fotografi INDEX 2008”
10. Mencantumkan keterangan lengkap di lembar terpisah mengenai : Nama, alamat, email,
No HP yang bisa dihubungi
11. Karya diterima panitia paling lambat tanggal 21 November 2008 di Sekretariat BEM
FEMA IPB Gedung FEMA W1-L2 Jalan Kamper, Kampus IPB Dramaga.
12. Semua hasil karya peserta akan dipamerkan pada acara INDEX 2008 tanggal
21 Desember 2008.
13. Peserta dengan foto terbaik akan mendapat hadiah
Juara 1 : Uang Tunai Rp. 1.500.000 + Sertifikat dan Trophi
Juara 2 : Uang Tunai Rp. 1.000.000 + Sertifikat dan Trophi.
Juara 3 : Uang Tunai Rp. 500.000 + Sertifikat dan Trophi.
14. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Persyaratan Lomba Puisi
1. Peserta adalah siswa SMU/SMK atau sederajat yang masih aktif dibuktikan dengan
fotokopi Kartu Tanda Siswa 1 lembar dan tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Peserta bersifat perorangan dan hanya boleh mengirimkan 1 buah karya.
3. Tema puisi adalah Ekologi.
4. Puisi dibuat dalam bentuk sekreatif mungkin melalui media dan bahan yang unik/khas.
5. Puisi dikumpulkan rangkap 3 (bukan dalam bentuk yang telah dikreasikan) dalam kertas
A4.
6. Pendaftaran peserta melalui Website: indexfema@gmail.com
7. Mencantumkan keterangan lengkap di lembar terpisah mengenai : Nama, alamat, email,
No HP yang bisa dihubungi
8. Puisi diterima panitia paling lambat tanggal 21 November 2008 di Sekretariat BEM
FEMA IPB Gedung FEMA W1-L2 Jalan Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680,
Jawa Barat
9. Semua hasil karya peserta akan dipamerkan pada acara INDEX 2008 tanggal
21 Desember 2008.

10. Puisi terbaik akan mendapat hadiah
Juara 1 : Uang Tunai Rp. 500.000, Sertifikat dan Trophi.
Juara 2 : Uang Tunai Rp. 300.000, sertifikat dan Trophi
11. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Expo, Talkshow serta pemeran akan dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2008 bertempat di
IPB International Convention Center Kota Bogor.
Cp:
Tri Reti 0818812092
Riri 085697402949
Bayu 0811654307
BEM FEMA ORGANIZED

