Senin, 30 November 2015
Satukan Tujuan Menjadi Utama. Pada senin, 30 November 2015 telah terlaksana
perlombaan tenis meja dalam kejuaraan Olahraga “Dekan Cup FAPERTA” yang diadakan
oleh UKM-F Porgafta. Perlombaan ini diikuti oleh seluruh jurusan yang ada di pertanian,
yaitu Jurusan Ilmu Kelautan, Agroteknologi, Agribisnis, dan Teknologi Industri Pertanian
(TIP). Untuk perlombaan tunggal putra agribisnis melawan TIP dan berhasil menang dengan
skor 2-0, di lanjutkan dengan pertandingan ganda putra antara agribisnis dan TIP yang
dimenangkan oleh TIP.
Pertandingan semi final dimulai dengan lotre untuk menentukan cabang mana yang
akan bermain terlebih dahulu. Pemenang lotre pertama adalah pemain agribisnis ganda putra
melawan ganda putra dari TIP. Agribisnis kembali memenangkan pertandingan dengan skor
2-1. Pemenang hasil pertandingan lotre merupakan perantara jurusannya untuk masuk final.
Karena pemenang pertandingan lotre adalah Agribisnis, maka Agribisnis masuk kedalam
final adalah ganda putra dan tunggal putra yang akan bertanding untuk melawan juara 1 dan 2
dengan Ilmu Kelautan yang pertandingan sebelumnya telah mengalahkan Agroteknologi.
Untuk tim tunggal putra Agribisnis kalah melawan Ilmu Kelautan dengan skor 2-0 begitupula
untuk ganda putra juga kalah melawan Ilmu Kelautan dengan skor 2-1.
Dari hasil pertandingan ini Agribisnis dinobatkan sebagai Juara 2 dan untuk Juara 1
dimenangkan oleh Ilmu Kelautan dan untuk Juara 3 Agroteknologi. Tetap semangat untuk
para pemain dari Agribisnis. Satukan Tujuan Menjadi Utama.

Selasa, 01 Desember 2015
Pada hari ini di adakan pertandingan team volly putri Aribisnis melawa nteam volly
Agroteknologi tepat pada pukul 16.00 WIB, dan ada juga pertandingan futsal putra mala dan
maba Agribisnis yang bertanding melawan team futsal mala dan maba Agroteknologi yang
akan dimulai pada pukul 18.45 WIB. Untuk perlombaan volly di menangkan oleh Team
Volly Putri Agribisnis dengan skor 2-0 yang berhasil mengalahkan Team Volly Putri
Agroteknologi.

Pertandingan selanjutnya yang di mulai pada pukul 18.45 adalah pertandingan Team
Futsal MALA Agribisnis yang bertanding dengan Team Futsal MALA Agroteknologi,
pertandingan semakin seru ketika dibabak pertama team agribisnis mencetak gol, suasana
semakin meriah karena pendukung dari Agribisnis yang tidak hentinya memberikan semangat
kepada Team futsal MALA Agribisnis yang bertanding, dan pada akhirnya Team Futsal
MALA agribisnis yang memenangkan pertandingan ini dengan skor 3-1.

Di lanjutkan dengan pertandingan pertandingan Team Futsal Putra MABA Agribisnis
melawan Team Futsal Putra MABA Agroteknologi. Banyak mahasiswa pertanian yang
sangat berantusias dalam memeriahkan acara “ Dekan Cup”ini yang didukung oleh suporter
kedua team yang memberikan semangat kepada kedua team masing-masing. Sistem
pertandingan di “Dekan Cup FAPERTA 2015” menggunakan sistem poin. Pertandingan
semakin memanas ketika Team Futsal MABA Agribisnis mencetak gol, dan pada babak
terakhir Team Futsalal MABA Agribisnis yang memenangkan pertandingan tersebut dengan
skor 2-0. Selamat ya untuk Team Futsal MABA Agribisnis dan Team Futsal MALA
Agribisnis. Semoga menjadi juara terus semangat dan junjung sportivitas. Satukan tujuan
menjadi utama.

“ Team Futsal MABA Agribisnis “
Pada rabu 02 Desember 2015 berlokasi di Lapangan Volly Porgafta Fakultas
Pertanian telah diadakan lomba Volly Putra antar Agribisnis melawan Agroteknologi.
Peroleh skor pada babak pertama 25 untuk Agrotekonologi dan 21 untuk Agribisnis.
Sedangkan perolehan skor babak kedua antara Agroteknologi melawan Agribisnis adalah 25
dan 19. Dari hasil pertandingan ini diketahui bahwa Agroteknologi melaju ke babak final
melawan TIP yang sebelumnya memenangkan pertandingan pertama. Agribisnis melanjutkan
pertandingan untuk merebutkan juara ketiga melawan Kelautan yang pada pertandingan
sebelumnya kalah melawan TIP.
Perebutan juara ketiga antara Agribisnis melawan Ilmu Kelautan merupakan
pertandingan yang sengit karena terjadi kejar-kejaran skor. Pada babak pertama ,
pertandingan dimenangkan oleh Agribisnis dengan skor 25 dan skor 18 untuk Ilmu Kelautan.
Babak kedua perolehan skor sangat tipis yakni 22 untuk Agribisnis dan 25 untuk Ilmu
Kelautan, karena hasil imbang maka dilakukan pertandingan babak ketiga. Walaupun hari
sudah petang pertandingan babak ke tiga tetap dilakukan. Sayangnya pada kali ini Agribisnis
tidak memenangkan babak ketiga. Pertandingan ketiga dimenangkan oleh Ilmu Kelautan
dengan skor 15 untuk Ilmu Kelautan dan 13 untuk Agribisnis walaupun tidak berhasil
merebut juara 3 namun semangat dari sporter yakni mahasiswa Agribisnis, Ibu Tety Sugiarti
(Dosen Agribisnis) dan Bapak Slamet Subari (Dosen Agribisnis dan sekaligus Dekan

FAPERTA) mebuat pemain masih dapat tersenyum bahagia. Tetap semangat teman-teman
Agribisnis.
Pertandingan Futsal berlanjut pada Selasa, 02 Desember 2015 mulai pukul 19.00
WIB. Pertandingan Team Futsal MALA Agribisnis melawan Team Futsal MALA Ilmu
Kelautan dimenangkan oleh Team Futsal MALA Ilmu Kelautan dengan skor 2 untuk Team
Futsal MALA Ilmu Kelautan dan skor 0 untuk Team Futsal MALA Agribisnis.

“ Team Futsal MALA Agribisnis “
Pertandingan berlanjut antara Team Futsal Putri Agribisnis melawan Team Futsal
Putri Ilmu Kelautan dengan perolehan skor 2 untuk Team Futsal Putri Ilmu Kelautan dan skor
1 untuk Team Futsal Putri Agribisnis. Walaupun belum bisa meraih poin untuk pertandingan
ini, Team Futsal Putri Agribisnis Putri tetap semangat. Sorak-sorai dan semangat suporter
juga tetap membuat atlit-atlit semangat.

“ Team Futsal Putri Agribisnis “

“ Team Futsal MABA Agribisnis “

Kekalahan ini tidak membuat Team Futsal MABA Agribisnis berputus asa.
Dibuktikan dengan pertandingan Team Futsal MABA Agribisnis yang memenangkan
pertandingan melawan Team Futsal MABA Ilmu Kelautan. Dengan perolehan skor 1 untuk
Team Futsal MABA Ilmu Kelautan dan skor 4 untuk Team Futsal MABA Agribisnis. Yee
selamat untuk team Futsal MABA Agribisnis, dan untuk team-team lain selamat terus untuk
berjuang meraih kemenangan.

Kamis, 03 Desember 2015 telah berlangsung pertandingan Volly Putri Agribisnis
melawan Volly Putri Ilmu Kelautan untuk memperebutkan juara 1 dan juara 2. Pertandingan

kali ini sangat sengit dengan 4 babak pertandingan. Babak 1 Agribisnis harus menerima
kekalahan dengan perolehan skor 25 untuk Ilmu Kelautan dan skor 18 untuk Agribisnis.
Kekalahan ini dibalas oleh Agribisnis dibabak kedua dengan perolehan skor 25 untuk
Agribisnis dan skor 13 untuk Ilmu Kelautan. Pada awal babak ke-3 sebenarnya Agribisnis
tertinggal jauh, namun team volly putri Agribisnis tidak mau mengalami kekalahan kembali.
Dengan kerja keras, semangat dan koordinasi yang baik antara team serta pengarahan dari
official dan pelatih mampu meraih kemenangan di babak ke-2 ini.
Babak ke-3 ini peforma Ilmu kelautan mulai menurun jauh dibandingan peforma
Agribisnis yang tetap stabil dan cenderung meningkat. Agribisnis kembali meraih
kemenangan di babak ke 3 ini dengan skor 25 untuk Agribisnis dan skor 12 untuk Ilmu
Kelautan. Peforma Agribisnis terus melesat naik pada babak terahir. Agribisnis mampu
membuat lawannya tertinggal jauh dan kualahan dengan peformanya. Agribisnis mampu
memenangkan babak ke 4 dan menobatkan diri sebagai pemenang di cabang volly putri
“Dekan Cup FAPERTA 2015”. Skor pada babak ke 4 ini adalah 25 untuk Agribisnis dan 18
untuk Ilmu Kelautan. Selamat untuk team volly putri Agribisnis. Terimakasih kepada para
Dosen Agribisnis yang telah mendukung Team Volly Putri dan terimakasih juga kepada
Ketua Umum HIMAGRI juga para suporter yang telah bersemangat dalam mendukung Team
Volly Putri yang akhirnya merebutkan juara pertama.

Pertandingan di lanjutkan pada pertandingan Futsal yang di mulai pada pukul 19.30
WIB, Team Futsal MALA Agribisnis melawan Team Futsal MALA Teknologi Industri

Pertanian dimana memeperoleh skor 7 untuk Team Futsal MALA Agribisnis dan skor 0
untuk Team Futsal Teknologi Industri Pertanian, maka pertandingan ini dimenangkan oleh
Team Futsal Agribisnis.

Pertandingan selanjutnya adalah pertandingan Futsal putri, Team Futsal Putri ini
adalah pertandingan untuk memperebutkan juara 3. Kali ini yang bertanding adalah team
Futsal Putri Agribisnis melawan Team Futsal Putri Agroteknologi. Pertandingan seamkin
sengit dimana kedua team bermain sangat lincah, dan pada akhirnya skor yang diperoleh
adalah skor 1 untuk Team Futsal Putri Agribisnis dan skor 2 untuk Team Futsal Putri
Agroteknologi, dan pertandingan ini di menangkan oleh Team Futsal Putri Agroteknologi
dimana Team Futsal Putri Agroteknologi memperebutkan juara 3. Tetap semangat untuk
Team Futsal Putri Agribisnis, ini adalah awal dari sebuah kemenangan.

Pertandingan dilanjutkan dengan pertandingan Team Futsal MABA Putra melawan
Team Futsal MABA Teknkologi Industri Pertanian, memperoleh skor 2 untuk Team Futsal
MABA Agroteknologi dan skor 0 untuk Team Futsal MABA Agribisnis dan pertandingan ini
di menangkan oleh Team Futsal MABA Teknologi Industri Pertanian.

Hasil akhir dari pertandingan Kamis, 03 Desember 2015 bahwa Team Futsal MALA
Agribisnis dan Team Futsal MABA Agribisnis masuk ke semi final dimana pertandingan ini
menggunkan sistem point dimana Team Futsal Putra Agribisnis memperoleh Point 6 dengan
Goal 10 dan Kebobolan 2 dan hasil ini merupakan hasil perolehan Team Futsal Agribisnis
yang menempati posisi teratas dari semua jurusan dan juga memenangkan juara kategori
Group. Dan yang masuk ke semi final adalah Team Futsal MALA Agribisnis, Team Futsal
MABA Agribisnis, Team Futsal MALA Agroteknologi, dan Team Futsal MABA Teknologi
Industri Pertanian. Untuk pertandingan semi final Team Futsal MABA Agribisnis melawan
Team Futsal MALA Agroteknologi dan Team Futsal MALA Agribisnis melawan Team
Futsal MABA Teknologi Industri Pertanian dan untuk Team Futsal Ilmu Kelautan tidak
masuk dalam semi final.
4 Desember 2015 diakan pertandingan semi final dengan pertandingan pertama antara
tim futsal putra MALA Agribisnis melawan tim futsal putra MABA Teknologi Industri
Pertanian (TIP). Pertandingan kedua antara tim futsal putri TIP melawan tim futsal putri
Agroteknologi. Pertandingan ketiga antara tim futsal putra MABA Agribisnis melawan tim
futsal MALA Agroteknologi.
Di pertandingan pertama kali ini tim futsal putra MALA Agribisnis di perkuat oleh
Katon Gumilar dengan nomor punggung 4, Maulana Dharmawan dengan dengan nomer
punggung 14, Nelson dengan nomer punggung 10, Bily Hembring dengan nomer punggung
8, Ainul Yaqin dengan nomer punggung 2, Faturrosi dengan nomer punggung 7 dan

Muharrom sebagai penjaga gawang. pertandingan kali ini berjalan mulus tanpa kartu yang
dikeluarkan oleh wasit.

“ Team Futsal Mala Agribisnis melawan Team Futsal MABA Teknologi Industri
Pertanian”
Awal babak pertama tidak ada gol yang berhasil dicetak oleh Agribisnis dan TIP,
namun di pertengahan babak Agribisnis mampu mencetak gol pertama yang dicetak oleh
Bily. Suporter HIMAGRI yang sejak awal medukung dengan nyanyian dan sorak sorai khas
mereka langsung bersorak gembira menyaksikan Agribisnis mencetak gol. TIP terus berusaha
mencetak gol namun kiper Agribisnis mampu menjaga gawangnya dengan baik. Di akhir
babak pertama Bily kembali mencetak gol untuk Agribisnis, yang disambut oleh sorak sorai
bahagia suporter Agribisnis.
Awal babak kedua tidak ada gol yang tercetak, hanya saling serang dari masingmasing tim. Namun dipertengahan babak kedua turun hujan deras yang membuat
pertandingan tidak dapat dilanjutkan. Hujan menghentikan pertandingan pertama ini selama 1
jam 30 menit lamanya, namun tidak menurutkan semangat teman-teman pemain futsal dan
suporter dari kedua tim. Setelah hujan reda pertandingan babak kedua kembali dilanjutkan
dan diakhir babak kedua ini TIP mampu mencetak gol. Pertandingan berahir dengan skor 2-1
untuk Agribisnis dan Agribisnis melanjutkan ke FINAL melawan MALA Agroteknologi.
Kemenangan ini menjadi kemenangan untuk HIMAGRI. Semangat !!
Pertandingan semi final ke tiga hari ini antara tim futsal putra MABA Agribisnis
melawan tim futsal putra MALA Agroteknologi. Tim futsal putra MABA diperkuat oleh Deri
dengan nomer punggu 10, Dani dengan nomer punggung 13, Deni dengan nomer punggung
11, Adi dengan nomer punggung 6, Dika dengan nomer punggung 5, Liandik dengan nomer

punggung 7, Kholis dengan nomer punggung 3 Hasan dengan nomer punggung 4 dan Feri
sebagai kiper.

“ Team Futsal MABA Agribisnis melawan Team Futsal MALA Agroteknologi”
Pada babak pertama kedua tim tidak mampu mencetak skor, yang terjadi hanyalah
saling buang bola. Pertandingan kali ini dapat dikatakan cukup panas karena banyak terjadi
sengol menyenggol antar pemain lawan. Sampai babak kedua permainan tetap memanas dan
tidak ada gol yang di cetak oleh kedua tim. Namun pada akhir babak tim Agroteknologi
mampu mencetak mengubah skor menjadi 1-0 yang di golkan oleh pemain Agroteknologi
bernomer punggung 4. Gol ini diprotes oleh kiper tim MABA Agribisnis, Feri karena merasa
gol tersebut tidak masuk kedalam jaring gawangnya, tapi berada di luar jaring gawang. Protes
ini membuat Feri memperolehkartu kuning kedua dari wasit, kartu kuning pertama diperoleh
saat pertandingan sebelumnya. Tim futsal MALA Agroteknologi melaju ke final melawan
tim futsal MALA Agribisnis. Sedangkan tim futsal MABA Agribinis memperebutkan juara 3
melawan tim futsal MABA TIP. Tetap semangat teman-teman HIMAGRI, kita pasti bisa!!
Pertandingan final memperebutkan juara 3 pada Sabtu 05 Desember 2015, antara tim
futsal MABA Putra Agribisnis melawan tim futsal MABA TIP. Tim futsal MABA putra
Agribisnis diperkuat oleh Adi dengan nomer punggung 6, Dani dengan nomer punggung 13,
Deni dengan nomer pungung 11, Kholis dengan nomer punggu 3, Hasan dengan nomer
punggung 4, Liandik dengan nomer pungung 7, Dika dengan nomer punggung 5 dan Deri
dengan nomer punggung 10 yang pada pertandingan ini menjadi kiper menggantikan Feri

yang tidak dapat bermain karena telah mendapat 2 kartu kuning. Terjadi perebutan bola yang
sangat seru, sampai terjadi gol pertama untuk Agribisnis. Gol pertama ini di peroleh dari
tendangan lawan atau dapat dikatakan merupakan gol bunuh diri. Gol bunuh diri tersebut
membuat tim dari Agribisnis semakin semangat untuk menambahkan skor. Tidak lama
berselang setelah gol bunuh diri tersebut, Agribisnis kembali menambah skor melalui
tendangan apik dari Deni. Semangat dari sorak sorai supporter Agribisnis dan Ibu Teti
Sugiarti (Dosen Agribisnis) memenuhi lapangan PORGAFTA kala itu. Semangat suporter ini
membuat pemain terus bersemangat dan berupaya menambah skor kembali. Namun sampai
akhir babak pertama usai skor yang di peroleh adalah 2-0 untuk Agribisnis.

Pertandingan kali ini bisa dikatakan pertandingan yang sangat seru tanpa adanya
saling sengol antar lawan. Pertandingan babak kedua di mulai, awal babak kedua Agribisnis
kembali menambah skor dari tendangan Liandik. Gol ini membuat sorak- sorai suporter
semakin kencang, tentunya sorak-sorai suporter ini adalah ungkapan kebahagiaan. Sampai
akhir pertandingan TIP tidak mampu mengubah skor, hanya serangan-serangan ke gawang
yang namun tidak mampu menembus gawang Agribisnis. Tim futsal MABA Putra
dinobatkan sebagai juara ke-3 dengan skor 3-0 untuk Agribisnis. Selamat untuk kemenengan
Agribisnis sekaligus kemenangan HIMAGRI. HIMAGRI JAYA!!
Pertandingan final futsal putra “Dekan Cup FAPERTA 2015” mempertemukan tim
MALA Agribisnis dan tim MALA Agroteknologi yang sebelumnya telah bertemu diawal
pertandingan pembukaan. Tim MALA Agribisnis diperkuat oleh Maulana dengan nomer
punggung 14, Bily dengan nomer punggung 8, Nelson dengan nomer punggung 10,
Fahturrosi dengan nomer punggung 7, Katon dengan nomer punggung 4, Aziz dengan nomer
punggung 5, Yaqin dengan nomer punggung 2 dan Muharrom sebagai kiper. Sebelum
pertandingan dimulai semua tim, penonton, suporter dan panitia menyanyikan lagu Indonesia
Raya dengan hikmat.

“ Team Futsal MALA Agribisnis melawan Team Futsal MALA Agroteknologi ”
Babak Final
Awal babak pertandingan, permainan mulai terbilang panas. Agroteknologi mendapat
kartu kuning pertama karena pemain Agroteknologi dengan nomer pungung 5 menjeglang
Bily. Kartu kuning ini berbuah kesempatan manis untuk Agribisnis. Agribisnis meperoleh
tendangan bebas yang dilakukan oleh Bily, namun sayangnya tidak membuahkan gol, karena
tendangannya terlalu tinggi. Sampai akhir babak pertama skor tidak berubah yakni tetap 0-0.
Awal babak kedua Agroteknologi kembali memperoleh kartu kuning karena
permainannnya yang kasar. Kartu kuning kedua ini diberikan kepada pemain dengan nomer
pungung 17. Kartu kuning ini kembali menghasilkan tendangan bebas untuk Agribisnis. Saat
akan melakukan tendangan bebas pemain Agroteknologi dengan nomer punggung 17 kembali
bermain kasar dengan mendorong salah satu pemain Agribisnis yang disaksikan oleh wasit.
Karena tindakannya tersebut pemain Agroteknologi dengan nomer punggung 17 mendapat
kartu kuning kedua dan dikeluarkan dari lapangan.Tendangan bebas kali ini juga gagal
menambah skor untuk Agribisnis, karena bola menggelinding kesamping gawang.
Supporter HIMAGRIterus memberikan semangat dan tim Agribisnis terus berusaha
mencetak gol dengan permainan yang suportif. Dipertengan babak kedua Agribisnis mampu
mengubah skor menjadi 1-0 melalui tendangan Bily. Tak lama berselang Agribisnis kembali
mengubah skor menjadi 2-0 melalui tendang Katon. Agroteknologi terus melakukan serangan
yang membuahkan gol pertama untuk Agroteknologi dan skor berubah menjadi 1-2. Gol ini
tidak membuat tim Agribisnis menyerah dan putus asa, tim Agribisnis terus melakukan
serangan ke gawang lawan. Agribisnis kembali mengubah skor menjadi 3-1 melalui
tendangan Maulana yang diteruskan oleh Katon ke gawang lawan.

“ Supporter HIMAGRI yang terus mendukung dan bersemangat “
Menuju akhir pertandingan tim Agroteknologi kembali mengumpulkan kartu kuning
ke 4 mereka pada pertandingan kali ini. Tendangan pinalti ke 3 untuk Agribisnis yang
dilakukan oleh Maulana, sayangnya belum bisa merubah skor. Sebelum pertandingan usai
terjadi insiden yakni kaki salah satu pemain Agroteknologi mengenai kepala Maulana.
Permainan sempat terhenti, namun dapat dilanjutkan kembali. Sampai peluit panjang ditiup
skor tetap 3-1 untuk Agribisnis, peluit panjang ini disambut dengan sujud syukur dan soraksorai suporter HIMAGRI, Ibu Teti Sugiarti, pemain dan official. Tim MALA Agribisnis
dinobatkan sebagai juara 1 mengalahkan TIM MALA Agroteknologi. Tentunya semua ini
tidak akan diperoleh tanpa kerja keras tim, pelatih (Dimas Irham dan Anas), doa dan
dukungan seluruh keluarga Besar HIMAGRI UTM.
Dekan Cup FAPERTA 2015 ditutup dengan malam inagurasi UKM-F PORGAFTA.
Malam inagurasi tidak hanya berisi hiburan semata, namun juga berisi pengumuman dan
penyerahan piagam serta piala kemenangan. Yang paling
ditunggu-tunggu adalah
pengumuman Juara Umum “Dekan Cup FAPERTA 2015” yang jatuh kepada Agribisnis.
HIMAGRImemperoleh juara umum karena mampu memenangkan berbagai pertandingan,
Antara lain:
1.
2.
3.
4.

Juara 2 Badminton
Juara 2 Tenis Meja
Juara 1 Volly Putri
Juara 3 Futsal Putra (dimenangka oleh MABA)

5. Juara 1 Futsal Putra (dimenangkan oleh MALA)
6. Best Suporter, dan berkat kemenangan-kemengan inilah HIMAGRI dinobatkan
sebagai
7. JUARA UMUM di “Dekan Cup FAPERTA 2015”.
Tentunya semua ini tidak akan dicapai tanpa kerja keras tim, doa dan semangat dari
keluarga besarHIMAGRI. Selamat dan terimaksih.HIMAGRI JAYA !!!

“ Penyerahan Penghargaan Piala Ketua Umum UKM-F PORGAFTA kepada
Ketua Umum HIMAGRI”

“ Penyerahan Penghargaan Piala Ketua Umum UKM-F PORGAFTA kepada
Pemain Futsal Putra HIMAGRI”

