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BIOFA
BIOFA (Biology for All) merupakan kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan alumni
biologi untuk mahasiswa biologi yang masih aktif kuliah. Kegiatan ini dilakukan dengan
memberikan beasiswa bulanan kepada mahasiswa yang membutuhkan dan belum
mendapatkan beasiswa dari yang lain.
Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang. Pemberian
beasiswa dilakukan per bulan dalam 1 periode (6 bulan). Untuk saat ini, jumlah
mahasiswa biologi yang mendapatkan beasiswa BIOFA sebanyak 5 orang dengan masing
masing medapatkan beasiswa sebesar Rp. 300.000 per bulan.
Kegiatan BIOFA dilakukan dengan kejasama alumni dan Pamabi Himabio (Paguyuban
Mahasiswa Biologi, Himpunan Mahasiswa Biologi) yang menyerahkan beasiswa kepada
mahasiswa Biologi dan diawasi Departemen Biologi melalui perwakilan dosen,
yaitu Mafrikhul Muttaqin M.Si. dan Ivan Permana Putra M.Si..

Donasi
Bagi Ibu/Bapak/ Saudara/i alumni Biologi IPB yang ingin ikut berpartisipasi dalam
kegiatan BIOFA dapat berdonasi melalui 2 cara, yaitu:
1. Donasi rutin. Donasi ini dikirimkan oleh donatur secara rutin sebesar Rp. 20.000 per
bulan selama 1 periode (Donatur dapat langsung mengirim donasi sekaligus selama 6
bulan sebesar Rp. 120.000 agar tidak sering dipotong biaya administrasi apabila transfer
dari bank yang berbeda).
2. Donasi tidak tetap. Donasi ini dilakukan oleh donator yang ingin mengirmkan donasi
pada saat tertentu saja dan tidak rutin. Besaran donasi yang diberikan tidak dibaasi.
Donasi dapat dikirim melalui nomor rekening:
1. Bank BNI 0219 080 070 atas nama Arief Pambudi Biologi 41
2. Bank Muamalat 121 000 8868 atas nama Winda Hapsary Biologi 41
Konfirmasi pengiriman donasi dapat diberitahu kepada Winda Hapsary 085692059832
Laporan dana yang terkumpul dan dana yang disalurkan berupa dokumentasi akan
dilaporkan di fanpage BIOFA, website resmi Departemen Biologi IPB, dan media sosial
lainnya.

Kontak
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang BIOFA dapat menghubungi Saudara
Syamsul Bahri-Biologi 41 (0811 3543 027) atau Wathri-Biologi 45 (0857 8284 0784).

Penerima BIOFA
Periode 1

Chandra farhan g34120029
Ardina ariyanti g34120081
Abila duana u g34120084
Rosa kanda T g34110093
Periode 2
Abila duana u g34120084
Rosa kanda T g34110093
Periode 3
Salman Al ghifari g34110062
Dede Januariah g34120032
Indra jaya g34120010
Abila duana u g34120084
Hamzah alfarisi g34130037
Periode 4
Indra Jaya g34120010
Hamzah alfarisi g34130037
Monica ina MM g34140033
Hanifatunisa g34140039

