Peringati Dies Natalis ke-49, Fapet UGM Semangat
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Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya IT, harus dapat diantisipasi dan dimanfaatkan. Oleh
karena itu, Fakultas Peternakan (Fapet) UGM mengusung tema Peternakan Menyongsong Era
Industri 4.0 dalam peringatan Dies Natalis ke-49.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dekan Fapet UGM, Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., IPU, ketika
membuka rangkaian peringatan Dies Natalis ke-49 pada Minggu (26/8) di halaman kampus Fapet
UGM. “Perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan. Kita harus mampu memanfaatkan,
khususnya teknologi di bidang peternakan, bukan dimanfaatkan oleh teknologi,” ujar Ali.
Ia menambahkan tahun ini peringatan Dies Natalis Fapet UGM dikemas secara sederhana karena
akan berfokus pada peringatan ulang tahun emas pada 2019. “Tahun depan kami persiapkan
konferensi internasional untuk mewujudkan cita-cita menjadi the best 10 in tropical countries. Fapet
UGM telah terakreditasi internasional, akan kami persiapkan juga mahasiswa prakualifikasi
internasional,” jelasnya.
Acara pembukaan yang dikemas dalam bentuk family gathering tersebut juga bertujuan untuk
membangun rasa saling asah, asih, dan asuh diantara keluarga besar Fapet UGM yang hadir, yaitu
dosen dan tenaga kependidikan beserta keluarga, mitra Fapet UGM, dan mahasiswa program S-1
maupun Pascasarjana. “Spirit yang dibangun dari kebersamaan ini adalah mengantarkan mahasiswa
menjadi lulusan yang dapat dibanggakan dan diandalkan karena pesona dan prestasinya,” ujar
Dekan. Sebagai bentuk empati terhadap sesama, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk
menggalang dana bantuan bagi korban gempa di Lombok.

Ketua Dies Natalis ke-49 Fapet UGM, Dr. Ir. Sigit Bintara, M.Si., IPM, mengatakan kegiatan Dies
Natalis akan diisi dengan serangkaian acara. “Kegiatan-kegiatan Dies Natalis akan diisi dengan
bakti sosial, kontes ternak kerja sama antara Fapet UGM dan Pemkab Kulon Progo, pertandingan
olah raga, seminar purnatugas, seminar nasional, dan diakhiri dengan puncak Dies Natalis pada 10
November 2018,” ujar Sigit. (Humas UGM/Satria)
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