
JADWAL SNMPTN 2016

@ ipbofficial

Bogor Agricultural University www.ipb.ac.id

@ official_ipb

Pengisian dan Verifikasi PDSS                                   18 Jan - 20 Feb 2016

Pendaftaran SNMPTN                                                29 Feb - 12 Mar 2016

Pencetakan Kartu Tanda Peserta SNMPTN            22 Mar - 21 Apr 2016

Peroses Seleksi                                                            24 Mar - 08 Mei 2016

Pengumuman Hasil Seleksi                                                       10 Mei 2016IPBP
 a

 r
 i

 w
 a

 r
 a

PARIWARA IPB/Januari 2016/ Volume 301Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Penanggung Jawab : Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Ahsan Saifurrohman  

Editor : Nunung Munawaroh Reporter :  Siti Zulaedah, Dedeh H, Awaluddin, Waluya S, Aris Solikhah 
 Fotografer: Cecep AW, Bambang A Layout : Ahsan Sirkulasi: Agus Budi P, Endih M, Untung Alamat Redaksi: Humas IPB 

Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Darmaga Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

IPB Telah Mencetak 7.303 Dokter Hewan

Sebanyak 59 orang dokter hewan baru Institut Pertanian Bogor (IPB) 

melakukan 'Sumpah Profesi Dokter Hewan', Rabu (20/1). Pengambilan 

sumpah ini dilaksanakan di Auditorium Jannes Humuntal Hutasoit, 

Kampus IPB Darmaga, Bogor. Secara keseluruhan jumlah dokter hewan 

yang telah disumpah sejak FKH IPB berdiri adalah 7.303 orang.

Dekan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB, Prof.Dr.drh. Srihadi 

Agungpriyono berpesan kepada para dokter hewan baru agar senantiasa 

rajin mengikuti pelatihan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan. Ia 

pun menyarankan untuk terus melakukan komunikasi dengan jejaring 

alumni dokter hewan yang ada. 

Sementara itu, Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB, 

Prof.Dr. Yonny Koesmaryono, menegaskan pentingnya tanggungjawab, 

jujur, disiplin, dan mentaati kode etik. “Tantangan dokter hewan 

Indonesia sangat besar. Karenanya perkuat leadership. Para dokter 

hewan baru diharapkan bisa belajar, bekerja dan dapat mengembangkan 

bidang veteriner serta dapat menemukan jawaban dari persoalan dan 

tantangan yang muncul,” ujarnya.

Prof. Yonny menyampaikan sejumlah bidang pekerjaan yang sangat 

membutuhkan dokter hewan,  diantaranya adalah industri teknologi 

pakan, perlindungan hewan, karantina hewan dan produksi peternakan 

hewan. Dalam acara ini FKH IPB memberikan penghargaan kepada 

lulusan terbaik yaitu drh. Novia Puspitasari dengan IPK 3,8. (dh)

Mahasiswa IPB Serahkan Paket Karya Ilmiah, 
Untuk Bogor Lebih Baik

Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) menyerahkan paket karya 

ilmiah terkait pengelolaan lanskap jalan, lanskap pedesaan dan 

pertanian. Paket karya ilmiah tersebut disampaikan mahasiswa IPB 

sebagai kepedulian dan kecintaan mahasiswa terhadap Kota Bogor. 

Demikian ungkap Dosen Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas 

Pertanian (Faperta) IPB, Prof.Dr. Hadi Susilo Arifin di Balaikota Bogor, 

Senin (18/1).

Dalam kesempatan ini, mahasiswa Program Arsitektur Lanskap 

Pascasarjana IPB menyerahkan paket lanskap pedesaan pertanian 

dengan judul 'Bubulak Berkarya (Kreatif, Produktif dan Berbudaya)'. 

Sementara mahasiswa Departemen Arsitektur Lanskap S1 IPB 

menyerahkan kajian terkait pengelolaan lanskap jalan Kota Bogor 

dengan judul “Green Safety Street Management  (Gesit)”.

Walikota Bogor, Dr. Bima Arya sangat mengapresiasi seluruh masukan 

dari mahasiswa yang hadir saat itu. Menurutnya, kawasan yang menjadi 

kajian mahasiswa adalah kawasan Tanah Sareal yang merupakan 

kawasan masa depan wilayah Kota Bogor.

Selain edukasi yang terus menerus, walikota juga menginginkan ada 

kajian terkait rekayasa teknik yang menutup ruang gerak vandalisme. 

“Rekayasa fisik yang canggih yang bisa membangun kultur yang baru dan 

baik. Melalui ide dan karya mahasiswa ini diharapkan bisa memberikan 

masukan untuk Bogor lebih baik,” tandasnya.(dh)



Sedikitnya tiga ribu siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) beserta guru 

pendamping memenuhi Graha Widya Wisuda (GWW) di kampus Institut 

Pertanian Bogor (IPB) Darmaga, Bogor (21/1). Kehadiran mereka di 

kampus rakyat ini untuk mengikuti sosialisasi Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan IPB Expo. Para siswa ini berasal 

dari 300 sekolah  se-Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur, Banten serta 

beberapa sekolah di Provinsi Jawa Tengah

Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB, Prof.Dr. Yonny 

Koesmaryono mengatakan, kuota SNMPTN di tingkat nasional tahun ini 

turun 10 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 50 persen. 

Dengan demikian, kuota SNMPTN tahun ini adalah minimal 40 persen dari 

kuota daya tampung setiap Program Studi (Prodi) di Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN).

Untuk sekolah dengan akreditasi A, sistem secara otomatis akan 

mengambil 75 persen siswa terbaik di sekolahnya untuk bisa mengikuti 

seleksi masuk PTN melalui jalur prestasi nilai raport ini. Sementara itu, 

sekolah dengan akreditasi B akan terambil 50 persen siswa terbaiknya, 

dan sekolah dengan akreditasi C akan  secara otomatis akan terambil 20 

persen siswa terbaiknya. "Ingat, pemeringkatan siswa hingga diperoleh 75 

persen terbaik dan sebagainya akan dilakukan oleh sistem secara 

otomatis. Bukan oleh sekolah. Jadi sekolah hanya isi data PDSS saja, " 

tandas Prof Yonny.

“Pastikan setiap sekolah wajib memiliki Nomer Pokok Sekolah Nasional 

(NPSN). Sekolah mengisi Pangkalan Data Siswa Sekolah (PDSS) yang sudah 

dibuka sejak tanggal 18 Januari 2016. Setiap siswa harus memiliki Nomer 

Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di PDSS. Memiliki nilai rapor 

semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS,” ujar Prof Yonny.

Sementara itu, dalam paparannya mengenai IPB, Prof Yonny mengatakan 

IPB dinilai menjadi salah satu perguruan tinggi terfavorit. Hal ini terbukti 

dari kompetisi yang sangat ketat untuk dapat masuk IPB. Dari data 

penerimaan mahasiswa baru, IPB termasuk PTN yang sulit ditembus.

Pada tahun 2015 lalu, dari 39.160 pelamar IPB melalui jalur SNMPTN, yang 

diterima 2.406 orang. Untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SBMPTN) ada 32.246 pelamar, yang diterima 1.235 orang. Dari 

3.929 pelamar melalui Ujian Talenta Masuk (UTM), yang diterima 214 

orang. Sementara, pelamar melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD), 

dari 987 pelamar, diterima 117 orang.

Prof. Yonny menambahkan, IPB menempati peringkat ke-3 perguruan 

tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan kriteria kualitas sumberdaya 

manusia (SDM), kualitas penelitian dan publikasi, kualitas kegiatan 

kemahasiswaan dan akreditasi. Dari empat kriteria tersebut, IPB 

memperoleh peringkat 1 nasional untuk kualitas SDM dan peringkat 2 

n a s i o n a l  u n t u k  p e n e l i t i a n  d a n  p u b l i k a s i .

Sementara itu, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan 

Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) 

Center ditetapkan menjadi Pusat Binaan Unggulan Iptek 2016-2018.

“Alhamdulillah, selama delapan tahun berturut-turut IPB selalu 

mendominasi Karya Inovatif Indonesia Paling Prospektif hasil seleksi 

Business Innovation Center (BIC) Indonesia. Total inovasi IPB pada periode 

tahun 2008-2015 adalah 326 inovasi dari 828 inovasi Indonesia. Jumlah ini 

terbanyak dibandingkan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian 

lain,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Prof Yonny juga menyampaikan bahwa IPB memiliki 

sejumlah tempat jajan yang bersih dan sehat, yang dikelola oleh 

Direktorat Pengembangan Bisnis IPB. Tempat jajanan ini ditata dengan 

baik dan terarah sehingga dapat menjaga lingkungan kampus tidak kumuh 

dan kotor. (zul)
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