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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

nstitut Pertanian Bogor ( I P B) kembali Imempersembahkan 1.178 Ahli Madya baru 
dari Program Pendidikan Diploma IPB. Upacara 

wisuda dan penyerahan ijazah wisudawan di gelar 
selama dua hari (19-20/8) di Grha Widya Wisuda, 
Kampus IPB Darmaga. Hingga pelaksanaan Wisuda 
Tahap I  Tahun Akademik 2013/2014 in i , 
keseluruhan jumlah alumni IPB dari program 
pendidikan multistrata yang berkarya di segenap 
penjuru tanah air dan mancanegara, telah 
mencapai 122.132 orang. 

Dalam kesempatan tersebut, Rektor IPB, Pro. Dr. Ir. 
Herry Suhardiyanto, M.Sc dalam sambutannya 
kembali mengingatkan bahwa tidak lama lagi kita 
a ka n  m e m a s u k i  m a s a  d i b e r l a k u ka n nya 
kesepakatan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(ASEAN Economy Community) yaitu tahun 2015. 
Dengan adanya arus bebas tenaga kerja terampil 
dapat dipastikan akan terbuka kesempatan kerja 
yang luas bagi warga negara ASEAN.
 
“Warga negara ASEAN dapat keluar dan masuk 
dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan 
pekerjaan tanpa adanya hambatan di negara yang 
dituju. Bersamaan dengan menipisnya sekat-sekat 
antarbangsa dan negara tersebut muncul 
fenomena global citizen atau warga dunia yang 
tidak lagi mempersoalkan kebangsaan. Perhatian 
generasi muda dalam masa lima tahun mendatang 
dan seterusnya terhadap aspek global akan 
s e m a k i n  m e n g u a t ,  m e l a m p a u i  b a t a s a n 
kebangsaannya masing-masing,” ujarnya.
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Untuk menghadapi tantangan global 
tersebut, IPB sudah melakukan berbagai 
upaya yang dilakukan pada seluruh 
program pendidikan baik sarjana, 
pascasarjana dan juga diploma. Hasilnya 
ada beberapa capaian yang berhasil diraih 
o leh  Program Dip loma I P B  yakn i 
kepercayaan dari Ditjen Pendidikan Tinggi 
Kemendikbud RI. Oleh karenanya, IPB 
dipercaya untuk menyelenggarakan 
program pioneer Akademi Komunitas 
dalam bentuk program studi di luar 
domisili (PDD) serta diploma dua (D2) dan 
diploma satu (D1) mulai tahun 2013.
 
“Program ini dilaksanakan bersama 
dengan empat pemerintah daerah yaitu 
Kabupaten  Aceh  Tamiang  ( N A D ) , 
Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan), 
Kabupaten Lembata (Nusa Tenggara 
Timur) dan Kepulauan Yapen (Papua). 
Program akan disesuaikan dengan potensi 
daerah dan kebutuhan S D M-nya,” 
terangnya.  Sebagai pungkasan, Rektor 
berpesan kepada para lulusan baru 
Program Diploma IPB, “Lulusan IPB harus 
bisa menununjukkan prestasi yang baik 
sebagai alumni IPB dan harus menjadi 
orang jujur, peduli,  kompeten dan 
bertanggungjawab.”

Saya sebagai perwakilan Mahasiswi Program 

Keahlian Manajemen Industri Jasa Makanan 

dan Gizi angkatan 48, merasa senang dan 

bangga telah menjadi bagian dari keluarga 

besar Institut Pertanian Bogor. Banyak 

pengalaman berharga dan tak terlupakan yang 

didapatkan selama kurang lebih tiga tahun 

menempuh pendidikan di Program Diploma. 

Lingkungan kampus yang asri serta fasilitas 

yang memadai dapat menunjang segala 

aktivitas yang dilakukan dengan nyaman. Ilmu 

serta arahan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen yang tegas, profesional, dan 

berpengalaman di bidangnya membuat semakin berkembang dalam membentuk 

pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan berintelektual. Teman-teman 

yang senantiasa saling membantu membuat merasakan indahnya persaudaraan. 

Semua hal yang telah  di dapatkan kelak akan menjadi bekal yang sangat membantu 

dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Terimakasih teman-teman, 

terimakasih Bapak dan Ibu dosen, dan Jaya terus IPB.

Evi Try Wulandari

Lulusan Terbaik Program Manajemen 

Industri Jasa Makanan dan Gizi

Selama tiga tahun kuliah di Diploma IPB 

banyak hal baru yang berkesan bagi saya. 

Satu hal yang pasti sebagai putra daerah 

adalah rasa bangga bisa kuliah di salah 

satu perguruan tinggi di negeri ini. Selain 

itu, kesan lain yang  didapatkan adalah 

tentang aturan kedisiplinan yang 

diterapkan bagi mahasiswanya. Hal 

tersebut memberi nilai tambah bagi 

lulusan program diploma dibanding 

lulusan lainnya. Secara akademik, 

khususnya di Program Keahlian saya, 

materi kurikulum yang diberikan sudah sangat cukup sebagai bekal untuk 

mendapatkan pekerjaan. Demikian pula, materi keilmuan yang diberikan selalu 

didasarkan pada kebutuhan pasar ketenagakerjaan terkini. Selain kelebihan yang 

berkesan tentunya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti pelayanan 

administrasi akademik, pelayanan di front office, beasiswa, fasilitas KBM, dan fasilitas 

kegiatan kemahasiswaan. Sukses untuk angkatan 48 Diploma, Forza Diploma.

Anggar Agung Dwi Yahya

Lulusan Terbaik Program 

Perencanaan dan Pengendalian 

Produksi Manufaktur/Jasa

Dari ribuan wisudawan yang berasal dari 18 Program Keahlian, masing-masing 
program memiliki lulusan berprestasi. Terlampir petikan wawancara dengan para 
lulusan berprestasi tersebut:



Tiga tahun menimba ilmu di Diploma IPB, merupakan waktu yang singkat. Karena 

banyak hal yang menarik, terutama di bidang saya paramedik veteriner yang 

berhubungan dengan hewan. Saya juga bisa belajar banyak hal di sini. Saya belajar 

dari nol. Awalnya takut dengan hewan tertentu, sampai akhirnya saya berani 

dengan terus berlatih dan belajar menyayangi hewan.

Di Diploma IPB, saya belajar disiplin, bertanggung jawab dan percaya diri. 

Kesemuanya sangat bermanfaat dalam dunia kerja. Saya bertemu dengan teman-

teman dari luar daerah. Saya juga bisa bertemu dengan dosen-dosen hebat yang 

kompeten dan berkualitas, yang membantu saya bisa menjadi lulusan terbaik. 

Tiara Hartani

Lulusan Terbaik Program Paramedik Veteriner  

Pertama kali masuk di Program Diploma IPB, sempat ada rasa menyesal karena masih 

mengharapkan untuk kuliah S1. Setelah beberapa kali kuliah, saya menyadari bahwa Program 

Diploma IPB ini telah memberikan kedisiplinan yang mengubah hidup menjadi lebih teratur. 

Saya juga mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang menarik tentang 

pertanian, terutama pada bidang perbenihan yang membuat tidak pernah bosan buat belajar. 

Akhirnya, saya menyadari bahwa inilah jalan hidup yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Takhenti 

saya panjatkan rasa syukur hingga tetap semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpi ke depan. 

Adapun pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman, hendaklah selalu bertaqwa 

kepada Allah SWT. Jangan pernah bosan untuk belajar. Manfaatkanlah waktu dan ilmu dengan 

sebaik-baiknya. Dan kepada almamater, Institut Pertanian Bogor hendaklah mencari dan 

memberi yang terbaik.

Fauzan Hidayatullah Semendaya

Lulusan Terbaik Program Teknologi Industri Benih

Selama kuliah di Diploma IPB, saya mendapatkan banyak pengalaman dan 

pengetahuan khususnya di bidang perikanan budidaya. Kedisiplinan dan 

pendidikan terbaik yang diberikan oleh dosen IPB membuat saya menjadi pribadi 

yang lebih baik dan siap bersaing di dunia kerja dan bisa berkomunikasi dengan 

masyarakat. Jayalah IPB, jayalah perikanan Indonesia.

Vania Alodia Antania Hanjani R.

Lulusan Terbaik Program Teknologi Produksi dan 

Manajemen Perikanan 

Suatu kebanggaan dan kehormatan, karena hari ini adalah salah satu hari yang paling 

berharga dalam riwayat hidup saya. Berkesempatan kuliah di Diploma IPB merupakan 

suatu anugerah tersendiri bagi saya sebagai orang daerah. Jadwal perkuliahan yang 

padat ditambah peraturan yang sangat ketat memacu untuk terus menyesuaikan diri dan 

mengembangkan diri. Banyak kenangan yang sulit terlupakan selama studi di kampus 

ternama ini. Salah satunya adalah kegiatan praktikum di kandang dan lapangan yang 

sejuk, ditiup angin sepoi-sepoi. Meski tak jarang ada bau kurang sedap karena berjibaku 

dengan hewan ternak. Namun, itu bukanmasalah. Karena saya yakin inilah kehidupan 

yang sesungguhnya. Kehidupan dimana saya dapat berkontribusi sebagaibagian dari 

kejayaan pertanian Indonesia.

Ucapan terimakasih tiada henti-hentinya disampaikan dalam kesempatan ini kepada 

ayah dan ibu atas kasih sayangnya. Tidak lupa diucapan terimakasih kepada seluruh 

dosen, rekan-rekan seperjuangan di TNK 48, BEM-J, kontrakan, dan seluruh Angkatan 48 

Diploma IPB, atas ilmu, semangat, persahabatan, dan kebersamannya selamaini. Terima 

Kasih Diploma IPB. Terimakasih telah memberikan banyak jalan untuk menggapai setia 

pimpian.

Muhammad Nur Al Fajri

Lulusan Terbaik Program Teknologi 

dan Manajemen Ternak



Berpisah dengan keluarga, beradaptasi di lingkungan yang baru, bertemu dengan 

teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia, kuliah dan praktik bahkan hingga 

larut malam dengan dosen-dosen yang luar biasa, tugas kuliah yang menumpuk, 

laporan yang di-reject hingga rasa putus asa dan hampir menyerah, semua tumpah 

ruah. Namun kebersamaan dengan sahabat-sahabat seperjuangan, dorongan dari 

keluarga, dan keinginan kuat untuk belajar, semua rasa putus asa berganti menjadi 

rasa semangat yang tiada terkira. Semua itu hal yang sangat berkesan selama kuliah di 

diploma IPB. Terimakasih, IPB  memang yang terbaik.

Yuliana Ulfah

Lulusan Terbaik Program Analisis Kimia

Subhanallah, IPB is my life. IPB telah mengubah hidup saya. Di sinilah saya menemukan jati 

diri sehingga bisa maju dan lebih baik.Khususnya dengan pengetahuan dan pengalaman 

untuk dijadikan modal di masa depan. Banyak hal yang  didapat, akademik maupun non 

akademik. Di IPB kita banyak belajar bagaimana cara menghargai waktu, aturan dan tata 

tertib yang berlaku, baik dalam akademik maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. 

Saya juga bisa mengembangkan diri dan belajar bekerjasama dan berorganisasi di MIPRO 

AKMAPESA IPB. Terimakasih Diploma IPB, terimakasih AKMAPESA, terimakasih kedua 

orang tua tercinta dan teman-teman AKN 48, 49, 50, yang selalu mendukung dan 

bekerjasama. Ingatlah selalu tujuan dan impian hidupmu, gapailah.

Erieka Setiani Prayitno

Lulusan Terbaik Program Akuntansi

Bisa masuk dan menjadi salah satu mahasiswa di IPB merupakan hal yang sangat 

membanggakan bagi saya. Bisa bertemu teman-teman yang luar biasa dari berbagai pelosok 

tanah air dengan keberagaman karakter dan budaya, membuat saya belajar menghargai 

perbedaan. Di sini saya bertemu dengan dosen-dosen terbaik yang inspiratif, yang tidak hanya 

membagi ilmunya tetapi juga menularkan semangat bagi saya. Banyaknya tugas yang 

diberikan secara bersamaan dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, membuat saya 

belajar membagi waktu. Bisa belajar di IPB yang tidak hanya memberi ilmu, tapi juga 

mengajarkan bagaimana menjadi orang yang berilmu dengan moral yang baik. Semua hal dan 

pengalaman kuliah di IPB menjadi begitu berkesan dan bermakna ketika ilmu yang 

didapatkan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang banyak. Terima kasih kepada 

IPB karena telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan mendapat pengalaman 

yang luar biasa selama duduk di bangku kuliah. Untuk sahabat Teknik dan Manajemen 

Lingkungan 48, saya bangga menjadi bagian dari kalian.

Frisca Rahmadina

Lulusan Terbaik Program Teknik dan Manajemen Lingkungan

Dapat menimba ilmu di IPB khususnya di Program Keahlian Komunikasi Program Diploma, 

merupakan kebanggaan tersendiri. Selama tiga tahun kuliah, banyak pelajaran serta 

pengalaman berharga yang diperoleh. Teori yang didapatkan diimplementasikan langsung 

dengan praktik kerja nyata sehingga membuat pribadi menjadi profesional. Institut 

Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi terkemuka memberikan tiga hal penting untuk 

pendewasaan diri menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu ASK (Attitude, Skill, Knowledge). 

Hal itu sangat berguna bagi seluruh kalangan akademisi, guna menunjang generasi yang 

dapat mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Rasa terima kasih diucapkan 

kepada seluruh pihak yang telah mendukung, secara langsung maupun tidak langsung, 

sehingga bisa berada sampai titik saat ini dengan memperoleh nilai yang membanggakan.

Raden Zulkifli Ridwan 

Lulusan Terbaik Program Komunikasi
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