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Peminat Ujian Talenta Masuk IPB Tahun Ini
Naik Hampir Dua Kali Lipat

U

jian Talenta Masuk (UTM) Institut Pertanian Bogor
(IPB) tahun ini mengalami kenaikan jumlah peserta
yang cukup signi kan, hampir dua kali lipat
dibanding tahun lalu sehingga seleksi tahun ini lebih
kompetitif. Tahun lalu jumlah pendaftar UTM sekitar 5 ribu
peserta. Sementara tahun ini total pendaftar UTM sebanyak
9.103 orang yang terdiri dari 4.535 peserta tes tulis yang
dilaksanakan pada Sabtu, 14 Juli 2018 di Bogor, dan 4568

peserta yang menggunakan nilai Seleksi Bersama Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). UTM IPB merupakan
salah satu jalur penerimaan mahasiswa program sarjana
IPB yang berbasis kepemimpinan, kewirausahaan, dan
cinta pertanian.
Ada dua metode seleksi yang digunakan yaitu melalui ujian
tulis yang dilaksanakan oleh IPB atau melalui Seleksi
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Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
Seorang calon mahasiswa harus memilih salah satu dari
kedua metode seleksi tersebut.
Bagi yang tidak mengikuti SBMPTN atau tidak ingin
menggunakan nilai (skor) SBMPTN, maka mahasiswa
tersebut harus mengikuti ujian tulis. Jika ingin
menggunakan nilai (skor) SBMPTN yang sudah diikutinya,
maka calon mahasiswa tersebut tidak perlu mengikuti ujian
tulis. Nilai SBMPTN yang akan digunakan adalah nilai mata
pelajaran yang sesuai dengan dengan materi UTM IPB yang
mengacu pada ujian tulis SBMPTN yang terdiri dari Tes
Kemampuan dan Potensi Akademik (TKPA) terdiri dari mata
uji Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, TPA
Verbal, TPA Numerikal dan TPA Figural. Selain itu, materi
ujian juga terdiri dari Tes Kemampuan Dasar Sains dan
Teknologi (TKD Saintek) terdiri atas mata uji Matematika
IPA, Biologi, Kimia, dan Fisika.

diterima dari jalur ini nantinya diharapkan menjadi sarjanasarjana yang tangguh dan menjadi calon pemimpin bangsa
yang berwawasan pembangunan pertanian yang kuat.”
Lebih lanjut Dr Drajat mengatakan, selama mengikuti
pendidikan di IPB, mahasiswa yang masuk dari jalur UTM
akan mendapat muatan softskill khusus untuk
meningkatkan kualitas personalnya dalam hal
kepemimpinan dan kewirausahaan serta rasa cinta
terhadap pertanian. Hasil seleksi UTM IPB akan diumumkan
pada tanggal 21 Juli 2018 mendatang.Disamping itu, tahun
ini IPB membuka kelas internasional untuk Program Studi
Kedokteran Hewan, Program Studi Teknologi Industri
Pertanian dan Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan.
Untuk kelas internasional ini, ujian dilaksanakan pada hari
ini namun hanya kemampuan saintek yang diujikan dan
soal dalam bahasa Inggris. Khusus Kedokteran Hewan,
terdapat ujian mengenai pengetahuan mengenai
kedokteran hewan. (RF)

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB,
Dr. Drajat Martianto mengatakan, “Mahasiswa yang
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Lepas Sepuluh Dosen dan Tendik Purnabakti, Dept. ITP IPB
Gelar “Syukur Atas Bakti untuk Negeri”
dapat diikuti oleh mahasiswa asing,” papar Dr. Feri.
Saat ini, menurut Dr. Feri, jumlah lulusan dari Departemen
ITP-Fateta-IPB dari berbagai strata sudah mencapai 4 ribu
lebih. Mereka mengabdi dan bekerja di berbagai bidang
dengan prestasi yang juga luar biasa. Demikian juga dosen,
tenaga kependidikan dan mahasiswa Departemen ITPFateta-IPB mampu berprestasi bukan hanya di tingkat
nasional tetapi juga internasional.

D

epartemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas
Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor
(Dept. ITP-Fateta-IPB) menggelar acara 'Syukur
Atas Bakti untuk Negeri” untuk melepas delapan dosen dan
dua tenaga kependidikan yang purnabakti, Sabtu (14/7) di
IPB International Convention Center (IICC) Bogor. “Acara ini
diselenggarakan sebagai ungkapan rasa hormat dan terima
kasih yang tulus dari kami kepada Bapak/Ibu atas segala
pengabdian, bakti dan karya yang telah Bapak/Ibu ukirkan
selama mengabdi sebagai dosen dan tenaga kependidikan
di Departemen ITP,” kata Rektor IPB, Dr. Arif Satria. Delapan
dosen yang purnabakti tersebut diantaranya: Dr.Ir.Yadi
Haryadi, M.Sc, Dr. Dra. Suliantari, MS, Dr.Ir.Adil Basuki Ahza,
MS, Prof. Dr.Ir.Sri Laksmi Suryaatmadja, MS, Prof. Dr.Ir.Tien
Ruspriatin, MS, Prof.Dr.Ir.Rizal Sjarief Sjaiful Nazli, DESS,
Dr.Ir.Budiatman Satiawihardja, M.Sc, dan Prof. Dr.Ir. Dedi
Fardiaz, M.Sc. Sedangkan tenaga kependidikan yang
purnabakti adalah Abdul Rodjak dan Sobirin.

Dalam acara tersebut hadir lebih dari 900 alumni Dept.ITPFateta-IPB dari seluruh angkatan mulai F4 sampai dengan
F50. “Saya atas nama seluruh kolega dosen dan tenaga
kependidikan di Departemen ITP-Fateta-IPB mengucapkan
terima kasih yang tidak terhingga atas segala jasa dan
pengabdian Bapak/Ibu purnabakti dan juga para guru dan
sesepuh di Departemen ITP. Reputasi Departemen ITPFateta-IPB yang luar biasa ini tidak terlepas dari kontribusi
dan jasa Bapak/Ibu purnabakti selama mengabdi di
Departemen ITP-Fateta-IPB,” pungkas Dr. Feri. (*/ris)

Ketua Departemen Departemen ITP-Fateta-IPB, Dr. Ir. Feri
Kusnandar, M.Sc dalam sambutannya mengatakan, para
dosen dan tenaga kependidikan yang telah purnabakti
tersebut telah meletakkan fondasi yang kuat, nilai dan
budaya kerja yang luar biasa sehingga Departemen ITP
dapat mencapai kemajuan dan prestasi membanggakan
hingga saat ini. “Departemen ITP saat ini memiliki empat
program studi, yaitu S1 dan S2 Teknologi Pangan, serta S2
dan S3 Ilmu Pangan, yang semuanya telah terakreditasi A.
Bahkan untuk Program sarjana Teknologi Pangan telah
memperoleh pengakuan internasional dari Institute of
Food Technologists (IFT) Amerika Serikat (AS), dan
International Union of Food Science and Technology
(IUFoST). Pada Tahun Ajaran 2018/2019 yang akan datang,
Departemen ITP juga membuka kelas internasional untuk
program sarjana Teknologi Pangan, yang dirancang untuk
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