Dies ke-48, FTP UGM Tingkatkan Peran dalam Penguatan
Ketahanan Pangan
Friday, 01 Juli 2011 WIB, Oleh: Ika

Memasuki usia 48 tahun, Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM berupaya untuk meningkatkan
peran dalam penguatan ketahanan pangan bangsa. Hal tersebut diwujudkan dalam peringatan dies
FTP yang mengambil tema â€œPeningkatan Peran FTP UGM dalam Penguatan Ketahanan Pangan
melalui Pembangunan Agroindustri Berkelanjutanâ€.
Dekan FTP UGM, Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr., menyebutkan FTP dalam perjalanan
selama 48 tahun ini telah banyak menyumbangkan peran bagi pembangunan bangsa. Namun dalam
beberapa hal, posisi dan eksistensi FTP masih belum begitu terlihat. â€œUntuk itu, dalam usia 48
tahun ini dan ke depan dituntut untuk lebih berperan dalam membangun ketahanan pangan bangsa
sehingga keberadaan FTP bisa lebih dirasakan masyarakat luas,â€ tuturnya, Jumat (1/7), saat
membuka peringatan dies FTP UGM.
Dikatakan Djagal, FTP merupakan salah satu fakultas di UGM yang tergolong besar. Hingga saat ini,
FTP memiliki sekitar 200 tenaga pendidik/dosen dan tenaga kependidikan. Sementara itu, jumlah
mahasiswa yang dimiliki sekitar 1.500 orang. â€œFTP termasuk fakultas yang besar di UGM. Jadi,
mari secara bersama-sama mencurahkan tenaga dan pikiran untuk meningkatkan peran FTP dalam
penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan di bidang agroindustri,â€ imbaunya.
Sementara itu, Ketua Panitia Dies, Dr. Ir. Sunarto Goenadi, D.A.A.., menyebutkan peringatan dies
ke-48 FTP berlangsung 1 Juli hingga 19 September 2011. Rangkaian kegiatan dies dibuka dengan
menggelar senam pagi bersama dan melepas balon berhadiah oleh Dekan FTP (1/7). Kegiatan
berikutnya masih dilaksanakan pada bulan Juli, yakni bakti sosial, pengabdian masyarakat, kegiatan

Korpagama, olahraga bulutangkis, dan lain-lain.
Selanjutnya, pada bulan Agustus akan dilaksanakan lomba penulisan artikel ilmiah, lomba poster,
dan pengabdian masyarakat. Bulan berikutnya, September, akan digelar kuliah umum, jalan santai
dan sarasehan alumni, pengabdian masyarakat, temu alumni, serta syawalan. Sebagai penutup
acara sekaligus sebagai puncak peringatan dies natalis akan digelar syukuran pada 19 september
2011. (Humas UGM/Ika).
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