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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Ika Inayah, Lulusan Terbaik Fakultas Pertanian
Saya sangat bangga dapat berkuliah di salah satu perguruan 
tinggi negeri terbaik di Indonesia. IPB banyak memberikan 
pelajaran dan pengalaman hidup yang sangat berharga. Banyak 
perjuangan yang telah dilewati selama masa perkuliahan yang 
membentuk karakter menjadi lebih baik. Ucapan terimakasih 
untuk kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan 
dukungan. Tak lupa pula kepada Bapak/Ibu dosen, khususnya 
dosen pembimbing yang telah memberikan banyak pelajaran. 
Juga kepada teman-teman seperjuangan yang telah menjadi 
keluarga selama menuntut ilmu di IPB. Semoga ilmu yang  
diperoleh dapat bermanfaat untuk dunia pertanian. Semoga IPB 
terus menjadi  perguruan t inggi  terbaik yang terus 
mengembangkan Tri Darma-nya untuk Indonesia.  

Amalia Safitri, Lulusan Terbaik Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan
Hal menarik pertama bagi saya di IPB adalah adanya asrama 
TPB. Asrama memberi kesan mendalam, karena merupakan 
tempat pertama mengenal teman-teman dari berbagai daerah. 
Pembinaan di asrama juga sangat baik dalam membentuk 
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Adisti Permatasari Putri Hartoyo

Wisudawan program sinergi S1-S2 

Rabu, 3 September 2014, bertempat di Grha Widya Wisuda 
(GWW) Kampus Dramaga Bogor, IPB kembali 

mempersembahkan lulusannya sebagai sumberdaya manusia 
yang berkualitas dan siap membangun sektor pertanian dalam 

arti luas. Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc dalam 
sambutannya mengatakan, “Penyerahan Ijazah Tahap I Tahun 

Akademik 2014/2015, juga dimaksudkan untuk melepas lulusan 
program Doktor, Magister, dan Sarjana di lingkungan IPB. Pada 

wisuda tahap ini, IPB menyerahkan ijazah kepada 800 orang 
lulusan, yang terdiri dari 27 lulusan bergelar Doktor, 93 lulusan 

bergelar Magister Sains, 32 lulusan bergelar Magister 
Manajemen, 5 lulusan bergelar Magister Profesional, dan 643 
lulusan bergelar Sarjana. Lulusan sarjana yang diwisuda pada 

tahap ini berasal dari sembilan fakultas di lingkungan IPB.”



karakter positif bagi para mahasiswa baru. Selain itu, perhatian IPB 
sangat baik dalam pengelolaan kemahasiswaan. Mulai dari 
pengelolaan beasiswa sampai program-program seperti PKM. Tidak 
banyak perguruan tinggi yang menaruh perhatian secara intens 
terhadap kegiatan kemahasiswaan. Kemahasiswaan IPB membuktikan 
bahwa selain fokus pada akademik, mahasiswa perlu dukungan dalam 
pengembangan minat, bakat, kreativitas, dan jiwa sosial mereka 
dengan berbagai kegiatan eksternal kampus. Sukses untuk IPB!

Slamet Heri Kiswanto, Lulusan Terbaik Fakultas Peternakan
Kuliah memang sudah menjadi target sejak SMP dan SMA. Namun kuliah di 
IPB tidak pernah terpikirkan. Allah SWT membimbing untuk masuk dan belajar 
banyak di kampus ini. Ini merupakan anugerah yang harus disyukuri. Belajar 
sungguh-sungguh adalah jalannya, hingga mencapai prestasi yang 
membanggakan keluarga. IPB menjadi perantara untuk semakin 
memperdalam ilmu, disamping adanya dorongan dan motivasi orang tua, 
dosen dan teman-teman. Semoga ilmu yang diperoleh penuh barokah. Maju 
terus IPB tercinta!

Sonnya Dyah Kusumadewi, Lulusan Terbaik Fakultas Kehutanan
Melewati masa studi di IPB, tepatnya di Fakultas Kehutanan adalah suatu 
pengalaman hidup yang berharga bagi saya. IPB tidak hanya memiliki standar 
kualitas pendidikan akademik yang tinggi. Tapi juga banyak kegiatan 
kemahasiswaan yang menuntut belajar bahwa hidup adalah suatu perjuangan 
yang harus dinikmati. Berteman dengan pelajar dari berbagai belahan dunia 
melalui organisasi dan kegiatan kemahasiswaan dengan lingkup internasional, 
adalah kesempatan berharga. IPB tak hanya gudangnya prestasi dan inovasi, 
tapi juga dreamcatcher. Membawa nama IPB sebagai almamater adalah 
langkah awal untuk menangkap dan mewujudkan mimpi menjadi peneliti.      

Silvie Febriana Wibawa, Lulusan Terbaik Fakultas Teknologi Pertanian
Food Science and Technology Department in Bogor Agricultural University was 
the only undergraduate program that I had applied when I was in senior year of 
High School. I was accepted and this was my first experience living outside 
Jakarta. It was not always easy. On the first year, I put much effort to get myself 
comfortable for living in dormitory. Good and bad things were happened in 
dormitory. On the second and third year, we as food science and technology 
students struggled together to get good marks on every subjects. Besides, we 
also joined some organizations or committees so the pressure was so high at 
that time!  On the fourth year, I took fast track program (sinergi S1-S2) so I had 
to manage my undergraduate study, my research, and my graduate study on 
the same time. Sometimes, it was so overwhelming but Thanks God those 
things have been finished (except my graduate study). Thank you for giving me 
such a great experiences for the past four years. 

Doni Saun Saputra, Lulusan Terbaik Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam
Suatu kebanggaan bagi saya bisa menimba ilmu di Kampus Impian, Institut 
Pertanian Bogor. Di kampus hijau ini, dapat belajar banyak hal dari hal 
akademik, hingga belajar nilai-nilai kehidupan yang sangat bermanfaat dalam 
kehidupan sehari-hari. Di sini bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang 
selalu menjadi inspirasi, para dosen yang hebat dan teman-teman mahasiswa 
yang bersahabat. Terima kasih IPB. Tetaplah mencari dan memberi yang 
terbaik.

Muhammad Fazri, Lulusan Terbaik Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPB telah memberikan kesempatan bagi saya untuk kuliah secara gratis melalui 
program Bidik Misi. Tak pernah terbayang sebelumnya, bahwa saya dapat 
menimba ilmu di salah satu perguruan tinggi terbaik di negeri ini.
IPB juga mempermudah saya untuk melanjutkan S2 melalui program fast-
track. Terima kasih IPB atas apa yang diberikan. Tetap pertahankan motto IPB 
“Mencari dan Memberi yang Terbaik”.

Farida Hanum, Lulusan Terbaik Fakultas Ekologi Manusia 
Diterima menjadi seorang mahasiswi di IPB, sebagai salah satu universitas 
terbaik di Indonesia, sekaligus di salah satu departemen terfavori, yaitu Ilmu 

Gizi, adalah anugerah besar bagi saya. Pun banyak kesan dan kenangan bagi 
saya selama menempuh studi. IPB yang memiliki dosen-dosen, para pegawai 
dan para mahasiswa terbaik membuat termotivasi untuk menjadi terbaik. 
Begitu padatnya waktu kuliah dengan tugas dan kegiatan organisasi yang padat 
membuat saya menjadi disiplin.  Segala perjuangan di IPB telah membuahkan 
mimpi. Saya bersyukur Alhamdulillah bisa menjadi lulusan terbaik. Ini 
bukanlah pungkasan, tapi awal perjuangan. Ucapan terima kasih diucapkan 
kepada IPB dan semoga selalu  menjadi kampus terbaik di dunia, aamiin.

Sangkot Sayuti Nasution, Lulusan Terbaik Program Magister Ilmu Biomedis 
Hewan
Saya menyelesaikan pendidikan sarjana di IPB sekitar dua belas tahun yang 
lalu. Saya merasa terhormat dapat belajar di IPB yang telah dikenal memiliki 
reputasi yang baik dalam dunia pendidikan. IPB merupakan pusat keunggulan 
ilmu-ilmu pertanian dalam arti luas, trend setter dalam pendidikan tinggi dan 
telah menghasilkan banyak inovasi. Kesan pertama yang dirasakan adalah 
suasana akademik yang kental.  Kuliah di IPB bukan hanya tempat untuk 
mencari ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan, tapi juga 
bermanfaat dalam mengembangkan jejaring kerja. Hingga kesemuanya 
berdampak pada hasil studi yang cukup baik. Ucapan terimakasih disampaikan 
kepada para dosen, staf administrasi dan laboratorium di lingkungan IPB. Anda 
sekalian telah memberikan masukan, saran dan bantuan selama penyelesaian 
studi dan harus tetap dapat menjaga nama baik almamater. 

Rusiyani Puspita Ningrum, Lulusan Terbaik Program Magister Manajemen 
dan Bisnis 
IPB... Oh... IPB...! Salah satu kampus impian generasi muda. Jenjang 
perkuliahan di  I P B selalu memberikan kesempatan untuk bisa 
mengembangkan potensi diri. Banyak kesempatan untuk belajar, tugas yang 
tidak kalah hebat, teman-teman yang baik, dan  dosen-dosen yang sangat luar 
biasa. Setelah lulus, ini merupakan pengalaman yang menyenangkan. Menjadi 
lulusan terbaik adalah kesempatan. Bukan berarti boleh sombong. Semua 
capaian ada karena semata-mata belajar sungguh-sungguh agar ilmu yang 
diperoleh dapat diamalkan.

Muhammad Amrullah Pagala, Lulusan Terbaik Program Doktor 
Kesan menarik ketika kuliah di IPB khususnya program pascasarjana adalah 
kualitas layanan yang prima, baik dalam menuntut ilmu maupun dalam 
dinamika berorganisasi di WACANA IPB. Saya pun lebih suka menyebut “ IPB” 
dengan kepanjangan “Inilah Perguruan Tinggi Besar”. Ya, IPB besar bukan 
gedungnya yang besar atau jumlah sivitas akademiknya yang banyak. Tapi 
melainkan karena dukungan kualitas sistem akademiknya yang baik. Ibarat 
kata, IPB memiliki “software” dari sebuah sistem yang mumpuni, meski 
“hardware”-nya senantiasa berganti. Bagi siapapun yang kuliah di IPB, insya 
Allah mendapatkan ilmu yang terbaik. Maka tepatlah kiranya motto IPB, 
“Mencari dan Memberi yang Terbaik”.

Wisudawan program sinergi S1-S2
"Saya adalah mahasiswa angkatan pertama program sinergi S1-S2 di IPB. Saya 
berasal dari mayor Silvikultur dan mengambil Silvikultur Tropika, Fakultas 
Kehutanan dengan program fast track ini. Program tersebut adalah program 
yang mengintegrasikan S1 dan S2 agar dapat meluluskan Magister dalam 
waktu 5 tahun dengan tetap mengedepankan kualitas. Sempat terpikir bahwa 
menempuh strata sarjana sekaligus master akan sangat berat, namun 
Alhamdulillah karena dilakukan dengan enjoy semuanya bisa terlalui dengan 
hasil memuaskan. Adanya deadline waktu kelulusan justru membantu dalam 
memanajemen waktu dan tenaga seefektif dan seefisien mungkin dengan hasil 
yang optimal. Terlebih lagi, bimbingan dan bantuan dari dosen serta orang-
orang di sekitar menambah kekuatan untuk terus bersemangat dalam 
menyelesaikan studi tepat waktu dan segera bisa bermanfaat untuk 
masyarakat.
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