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Pada hari ini, Rabu, tanggal 25 April  2018, IPB kembali mewisuda 446 
lulusannya sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dan siap 
membangun sektor pertanian dalam arti luas. Saatnya kini kita harus mampu 
menggali keunikan sumberdaya kita sebagai sumber-sumber pengetahuan 
baru yang harus kita sistematisasi menjadi ilmu pengetahuan baru. Dengan 
demikian, suatu saat kelak kita akan menjadi produsen ilmu pengetahuan, 
dan bukan konsumen ilmu pengetahuan sebagaimana sekarang ini.
 
Dengan status sebagai produsen ilmu pengetahuan, maka IPB akan menjadi 
milik dunia. Oleh karena itu, saya mengajak para dosen, peneliti, mahasiswa, 
dan alumni IPB untuk terus-menerus dan serius mengembangkan riset, 
publikasi ilmiah, dan inovasi dengan semangat baru, yakni semangat untuk 
menginspirasi dunia, semangat untuk memberi sesuatu untuk dunia, dan 
semangat untuk andil dalam perubahan dunia.
 
Dengan semangat itulah, maka keseharian kita akan lebih diwarnai dengan 
aktivitas upload dan bukan download. Seringnya kita meng-upload atau 
mengunggah akan menjadi bukti bahwa kita memiliki mental memberi dan 
menginspirasi sehingga keberadaan kita benar-benar memberi manfaat. 
Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah yang 
mampu memberi manfaat untuk orang lain. Karena itu tonggak capaian local 
global connectivity kita harapkan bisa dicapai pada tahun 2022 nanti.
 
Keberadaan alumni sebuah perguruan tinggi memiliki peran strategis, salah 
satunya terkait dengan daya saing lulusan. Selain itu, hasil kerja prestasi 
alumni mencerminkan hasil pendidikan selama belajar di IPB. Alumni IPB jika 
sudah masuk ke dunia kerja, ataupun profesional terkenal cukup baik, 
berprestasi, ulet, dan mau bekerja keras. Oleh karenanya, keberadaan 
alumni sangatlah penting. Alumni merupakan partner yang penting dan 
strategis dalam membangun bangsa dan negara pada umumnya dan 
membangun IPB  khususnya.
 
Saya sangat mengharapkan agar alumni IPB dapat terus meningkatkan dan 
mengembangkan kerja sama yang telah ada untuk kemajuan almamater. 
Untuk diketahui bahwa sampai dengan wisuda pada tahap ini, IPB telah 
memiliki orang alumni. Kepada seluruh lulusan pada hari ini saya 151.560 
ucapkan selamat bergabung dengan Himpunan Alumni IPB agar dapat 
semakin kuat dan kompak dengan semangat 'Satu Hati Satu IPB Demi 
Membangun IPB dan Indonesia' secara konkrit dan nyata di bidang pertanian.
 
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada 
kita semua untuk menunaikan amanah yang diberikan kepada kita masing-
masing dalam menempuh hari-hari mendatang menyongsong kejayaan IPB 
dan Bangsa Indonesia.
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Pembekalan Pra Wisuda, Alumni IPB
Berbagi Teori Sukses Kehidupan Pasca Kampus

ua alumni Institut Pertanian 

DBogor (IPB) yang kini menjabat 

sebagai Manager PT. Antam dan 

Head of Marketing Consumer Health 

Division PT. Bayer Indonesia memberikan 

gambaran tantangan kehidupan pasca 

kampus kepada sejumlah calon 

wisudawan dalam acara Studium General 

Pra Wisuda di Gedung Andi Hakim 

Nasution, Kampus IPB Dramaga (23/4). 

Mereka adalah Agustinus Koko Susetio 

atau biasa dipanggil Mas Koko dan 

Nanang Siswanto, S.Hut.

Mas Koko, alumni Fakultas Pertanian IPB 

inimembagi pengalamannya dalam 

menjalani kehidupan pasca kampus dan 

beberapa aturan hukum alam yang Ia 

rasa cocok diterapkan dalam 

kehidupannya. Menurutnya hukum alam 

tersebut bisa diterapkan dalam 

kehidupan, baik di dunia kerja maupun di 

rumah tangga.

“Hidup adalah permainan, harus siap 

kalah atau menang. Sehebat apa pun skill 

yang kita miliki, kita harus ingat bahwa 

ada aturan main dalam hidup,” ucapnya.

Tiga teori yang menurutnya memiliki 

kesamaan dalam aturan hidup adalah the 

law of attraction, teori gema dan teori 

kekekalan energi. Sesuai dengan the law 

of attraction, ia menyampaikan bahwa 

apapun yang kita pikirkan, cepat atau 

lambat akan terwujud di kehidupan kita.

“What do you think & what do you feel. 

Ingin raih sesuatu, kita siapkan 

wadahnya. Yang kedua adalah gema 

terjadi jika bunyi dipantulkan oleh suatu 

permukaan (seperti di tebing 

pegunungan) dan kembali kepada kita 

segera setelah bunyi asli dikeluarkan. 

Hukum gema, hukum kesesuaian, sesuai 

dalam hadits Aku sesuai persangkaan 

hamba-Ku kepada-Ku. Kuncinya bukan di 

orang lain, namun di dalam diri ini,” 

Dan hukum ketiga adalah hukum 

kekekalan energi. Hasil tidak akan 

mengkhianati proses. Ia berpikir 

kekekalan energi  ini sesuai dengan apa 

yang dilakukan dalam kehidupan.

“Energi yang saya simpan suatu saat bisa 

saya ambil. Dalam kehidupan juga 

begitu, rajin menyimpan kebaikan, suatu 

saat ada jalannya. Hukum ini disadari 

atau tidak akan berlaku buat kita,” 

ucapnya.

Begitu juga untuk perusahaan, 

perusahaan yang sukses biasanya dalam 

menjalankan bisnis tidak hanya berpikir 

profit, tapi memberikan manfaat buat 

orang lain. Bagaimana perusahaan 

tersebut berbuat baik pada masyarakat, 

masyarakat tentunya akan menilai 

apakah perusahaan tersebut bermanfaat 

atau tidak untuk masyarakat.(dh/Zul)

“What do you think & what do you feel. Ingin raih sesuatu, kita siapkan wadahnya.”



Dalam rangka mengasah softskill mahasiswa, IPB sedang 

mempersiapkan Asrama Kepemimpinan dan Kader Pejuang 

Pertanian. IPB juga akan membuka Jalur Ketua Osis untuk 

mencari bibit-bibit pemimpin masa depan yang sudah mulai 

dibangun sejak SMA.

Selain itu, Rektor melanjutkan, ketiga, program IPB Smart, 

yakni terciptanya tata kelola yang memungkinkan terciptanya 

kelincahan IPB dalam mengelola sumberdaya secara efisien 

dan efektif melalui instrumen manajemen modern, menangkap 

peluang-peluang baru, serta membangun kolaborasi. 

Keempat, program IPB Share, yakni memperkuat peran IPB 

untuk menghasilkan inovasi kongkrit dalam menggerakkan 

ekonomi rakyat di sektor pertanian, peternakan, kehutanan 

dan kelautan maupun memperkuat industri nasional. IPB akan 

selalu hadir di tengah petani, nelayan, peternak, masyarakat 

sekitar hutan untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, 

maritim, dan lingkungan.

Kemudian, kelima program IPB Care, yang merupakan bentuk 

komitmen dan kepedulian kita kepada kesejahteraan 

mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. 

Keenam, program IPB Green, melalui gerakan Green Campus 

2020 dengan smart infrastructure dan green transportation. 

“Terima kasih kepada para alumni yang tengah berkomitmen 

membantu penataan taman milenial di IPB, dan ketujuh, 

program IPB Biz, melalui terobosan pengembangan bisnis 

berbasis inovasi dan asset untuk meningkatkan pendanaan IPB 

dalam rangka kesuksesan kegiatan tri dharma perguruan 

tinggi,” kata Rektor.

Dalam kesempatan ini, IPB kembali mewisuda lulusannya 

sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dan siap 

membangun sektor pertanian dalam arti luas. Pada wisuda 

tahap ini, IPB menyerahkan ijazah kepada 446 orang lulusan, 

yang terdiri dari 259 orang lulusan bergelar sarjana, 130 

orang lulusan bergelar magister sains, 23 orang lulusan 

bergelar magister manajemen, dan 34 lulusan bergelar doktor. 

(awl/ris)

nsitut Pertanian Bogor (IPB) mempersiapkan para 

Ilulusannya, agar nantinya siap berkompetisi secara 

mandiri melalui Entrepreneurship Centre dan Start Up 

School sebagai wadah para calon wisudawan di bidang 

kewirausahaan. “Hal tersebut merupakan jawaban IPB dalam 

menjawab kebutuhan skill yang dicari pada era disrupsi atau 

pada tahun 2020. Skill tersebut meliputi: complex problem 

solving, critical thinking, creativity, people management,  

coordinating with others, emotional intelligence, judgment and 

decision making, service orientation, negotiation, dan 

cognitive flexibility,” ujar Rektor IPB, Dr. Arif Satria  saat 

memberi sambutan dalam Upacara Wisuda Tahap VII Tahun 

Akademik 2017/2018 Program Pendidikan Doktor, Magister, 

dan Sarjana, Rabu (25/4) di Kampus IPB Dramaga.

Faktor disrupsi tidak hanya bertumpu pada perubahan 

teknologi akibat Revolusi Industri 4.0, tetapi juga perubahan 

struktur demografi, perubahan iklim, globalisasi, serta 

perubahan peta geopolitik. Oleh karena itu strategi Perguruan 

Tinggi (PT) menghadapi disrupsi mestinya juga 

memperhatikan sejumlah faktor tersebut. “Sangat diperlukan 

perubahan mindset atau orientasi Perguruan Tinggi dari 

konsumen ke produsen dalam bentuk karya ide, pemikiran, 

pengetahuan, teori atau barang. Karena itulah IPB ke depan 

akan di kembangkan dalam payung besar program yang di 

sebut sebagai Program IPB 4.0 sesuai Visi IPB 2045 menjadi 

Techno-socio Entrepreneurial University yang di dalamnya ada 

beberapa program penting,” kata Rektor.

Rektor menambahkan, ada tujuh program penting IPB. 

Pertama, program IPB Excel melalui pengembangan keilmuan 

kekinian yang lebih transdisiplin dan peta jalan riset yang 

responsif terhadap Revolusi 4.0 dan faktor disrupsi lainnya. 

Ilmu data, kecerdasan buatan, drones, robotik, nano 

teknologi, complexity dan sustainability sciences perlu 

didorong. Kedua, program IPB Lead. Di era disrupsi ini, soft 

skill millennium dan jiwa kewirausahaan harus diperkuat 

karena jiwa inilah yang akan dapat mendukung orientasi 

sebagai produsen. 

“Karena itulah IPB ke depan akan di kembangkan dalam payung besar program yang di sebut sebagai 
Program IPB 4.0 sesuai Visi IPB 2045"
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Hal. 4

Majesta memilih melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor (IPB) karena kampus 

rakyat ini merupakan yang terbaik di Indonesia untuk belajar mengenai pertanian. 

Selain itu, IPB juga terkenal banyak melahirkan wirausahawan-wirausahawan muda 

yang unggul di dalam bidangnya masing-masing. Ia memilih jurusan Agronomi dan 

Hortikultura karena sejak kecil sudah menyukai hal yang berhubungan dengan biologi 

terutama tanaman.

“Setelah lulus, saya berencana untuk bekerja di sektor pertanian untuk mengaplikasikan 

ilmu dan pengalaman yang telah saya peroleh. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan di 

bidang agribisnis sehingga dapat berkontribusi untuk masyarakat dan sektor pertanian 

secara umum,” ujarnya.

Semasa kuliah, Majesta aktif sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) International 

Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) IPB pada divisi Eksternal. 

Ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura (Himagron) pada divisi 

Pengembangan. 

“Saya pernah ikut pertukaran pelajar ASEAN International Mobility for Students (AIMS) di 

Kasetsart University, Thailand. Saya juga ikut program Japan-East Asia Network for 

Students and Youths (JENESYS 2015) batch agriculture, serta menjadi presenter oral dan 
thposter pada kegiatan The 24  Tri-U International Joint Seminar & Symposium (Tri-U IJSS) 

di Mie University, Jepang. Saya berasal dari SMAN 39 Jakarta. IPK sekarang adalah 3,83,” 

ujarnya. (Awl/Zul)

Majesta Esa Sofian
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian 

D
iterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah hal yang tak terduga dan tak 
terencanakan bagi Akhmat. Bagi Akhmat dan keluarganya, dapat lolos Seleksi 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah suatu keajaiban yang 

Allah berikan. 

Akhmat berhasil lolos menjadi mahasiswa di fakultas pilihannya yaitu Fakultas 
Kedokteran Hewan (FKH) IPB. Sebagai anak petani, kedua orang tua sempat pesimis 
untuk menyekolahkannya di IPB.

“Alhamdulillah ternyata kuliah di IPB sangat membantu anak-anak yang tidak mampu 
untuk memperoleh beasiswa. Syukur alhamdulillah saya memperoleh bidikmisi juga 
bantuan dosen yang baik hati,” ujarnya.

Menurutnya, ilmu yang didapatkannya saat kuliah sangat banyak dan dapat diaplikasikan 

di segala bidang. Namun baginya pembelajaran yang diperloleh saat kuliah adalah lebih 

tentang kehidupan. Tentang memahami orang lain, tentang membangun karakter, mengatur 

emosi, kerjasama, kemandirian, dan mental. Semua itu sebagai bekal pada tahap berikutnya 

dan ke depan dalam bermasyarakat.

”Untuk menyenangkan hati orang tua, Ia pernah beberapa kali masuk top 10 nilai ujian di FKH, 

dapat pembiayaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan terakhir juara 1 Lomba Cerdas 

Cermat Verteriner Nasional,” ujarnya.

Menjadi Sarjana Kedokteran Hewan insya Allah menjadi jalan hidupnya untuk mengabdi 

dan berguna bagi keluarga, masyarakat, profesi, agama dan bangsa ke depannya. IPK 

yang berhasil diraih alumni SMAN 1 Wonosobo ini adalah 3,64. (Awl/Zul)

Akhmat Setya Bakti
Lulusan Terbaik
Fakultas Kedokteran Hewan 

“
LULUSAN TERBAIK
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LULUSAN TERBAIK

Hal. 5

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di 
Indonesia.  Citra baik civitas IPB dan banyaknya alumni IPB yang sukses dalam 
membangun karir menjadi inspirasi serta daya tarik untuk Novi kuliah di IPB. Novi 

berhasil diterima masuk IPB melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SNMPTN).
 
Program studi Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (THP-FPIK) 
menjadi pilihannya. Ia tertarik melihat hasil perikanan Indonesia yang sangat beragam 
namun tidak dimanfaatkan secara baik. Menurutnya prospek industri di bidang perikanan 

sangat potensial dan akan mendatangkan keuntungan yang besar jika dikembangkan. 
Perkembangan industri juga sedang dipusatkan kepada sektor perikanan.

“Setelah lulus saya ingin bekerja di suatu perusahan perikanan atau di perusahaan yang dapat 
mengolah hasil-hasil perairan. Saya ingin mengembangkan produk-produk baru dari bahan-
bahan perairan sehingga dapat membantu masyarakat dan meningkatkan nilai tambah,” ujar 
peraih nilai IPK 3,58. (Awl/Zul)Novi Kurnia Sari

Lulusan Terbaik
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

K
uliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) sudah menjadi cita-cita Syarif sejak di SMA. Apapun 
jurusannya yang penting kuliah di IPB. Syarif semakin termotivasi ketika tidak lolos Seleksi 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tetapi akhirnya Ia lolos lewat jalur 

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). 

“Saya sendiri memang suka belajar mengenai sesuatu yang dapat diaplikasikan langsung, 
oleh karena itu saya pilih untuk melanjutkan studi ke IPB. Pesan dari orang tua adalah 
belajar apa saja harus ditekuni dengan sepenuh hati, insya Allah bermanfaat. Di sini saya 
bersentuhan langsung dengan ternak dan belajar mulai dari bagaimana memproduksi 
hingga mengolah hasil ternaknya,” ujarnya.
 
Impian Syarif adalah ingin punya peternakan sendiri atau paling tidak ingin bekerja di 
bidang yang berkaitan dengan ilmu peternakan. Jika diberikan kesempatan 
mendapatkan beasiswa, Syarif ingin melanjutkan studi S2 agar menambah wawasan di 
dunia peternakan.
 
Prestasi yang membanggakan dari anak sopir angkot ini adalah pada tahun 2015 
mengikuti Winter Course International Beef Production di The University of Adelaide dan 
Intercollegiete Meat Judging Competition di Charles Sturt University di Wagga Wagga, 
Australia. Kemudian pada tahun 2016 mengikuti Global Korean Scholarship for ASEAN Countries 
Science and Engineering Students di Chungnam National University, Daejeon, Korea Selatan.

“Alhamdulillah dapat mengikuti program dengan sponsor dan beasiswa, sehingga tidak harus 
mengeluarkan uang cukup banyak dan merepotkan keluarga. Tentu saya senang bisa membuat 
bangga keluarga dengan mengikuti mobilitas mahasiswa ke luar negeri. IPK sekarang yang saya 
peroleh adalah 3,81,” ujar alumni dari SMAN 1 Dukupuntang, Cirebon ini. (Awl/Zul)

K
uliah di Institut Pertanian Bogor (IPB) banyak sekali kemudahan dan beasiswa serta 
adanya asrama bagi mahasiswa baru. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan orang 
tua karena keadaan ekonomi yang sederhana sehingga Esperansa diperbolehkan 

kuliah di IPB.

Esperansa memilih jurusan Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB karena menyukai mata 
pelajaran biologi sewaktu di SMA dan nilai biologinya cenderung stabil dibandingkan nilai 
mata pelajaran lain. Tapi alasan terbesarnya memilih silvikultur karena menyukai kegiatan 
lapang.

“Setelah saya lulus dari IPB, saya ingin bekerja di perusahaan Hutan Tanaman Industri 
(HTI),” ujar anggota tim Ekspedisi Flora dan Studi Ilmiah (EKSFLORASI) 2017 di Taman 

Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah ini. Ekperansa lulus dengan Indeks Prestasi 
Kumulatif ( IPK) 3,86. (Awl/Zul)

Esperansa Olivita
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan 

Muhammad Syarif
Lulusan Terbaik
Fakultas Peternakan 
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Hal. 6

I
ndra sangat tertarik dengan program studi Teknologi Pangan yang ditawarkan Institut 
Pertanian Bogor (IPB). Selain itu, Ia melihat bahwa IPB merupakan institut pertanian 
terbaik di Indonesia dengan tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas.

Menurutnya ilmu dan teknologi pangan sangat menarik untuk dipelajari karena sangat 

aplikatif dan dapat diimajinasikan karena wujudnya sering kita temui dalam kehidupan 

sehari-hari.

 

“Semua ilmu yang telah saya peroleh akan saya aplikasikan dalam dunia pasca kampus 

nantinya, secara khusus untuk membangun sektor industri pangan lokal. Saya ingin 

berwirausaha dengan tetap bergerak di bidang pangan lokal,” ujar peraih medali perunggu 

presentasi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 29 ini.

ndSelama di IPB, Indra pernah menjadi juara pertama 2  ASEAN Food Product Development 

Competition (FPDC) 2016, dan juara kedua IFTSA Development Solutions for Developing 

Countries (DSDC) 2017. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang berhasil diraih Indra di akhir 

studinya di IPB adalah 3,98. (Awl/Zul)

Indra Purnomo
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian

P
ilihan untuk masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) berawal dari motivasi kakaknya 
yang sebelumnya juga kuliah di IPB. Adrian tidak menyangka bahwa Ia menjadi 
salah satu lulusan terbaik Biologi di akhir masa kuliah.

“Saya sangat bersyukur bisa menjadi lulusan berprestasi dari Fakultas Matematika dan 
IPA (FMIPA). Semua ilmu yang saya dapat selama kuliah, tentu akan saya aplikasikan 
dan gunakan dalam fase hidup selanjutnya, terutama dalam kemampuan berpikir logis, 
sistematis, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain,” ujar peraih Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) 3,65 ini.  (Awl/Zul)

T
ri Jayanto melihat Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil mencetak orang-orang 
profesional di bidangnya. Menurut Tri lokasi IPB di pinggiran kota membuat kampus 
ini relatif aman dari sentuhan budaya pergaulan bebas.

Karena menyukai matematika dan juga public communication, Ia memilih program studi 
manajemen dengan minor matematika keuangan dan aktuaria yang dapat menampung 
kesukaan serta minat di bidang akuntansi terutama manajemen keuangan. Tidak hanya 
itu, pertimbangan lainnya adalah karena program studi tersebut memiliki akreditasi A.

“Rencana setelah lulus, saya ingin melanjutkan kuliah S2. Saya ada keinginan untuk 
menjadi dosen manajemen keuangan,” ujar pemuda yang pernah memenangkan beberapa 

perlombaan di bidang keuangan dan pemasaran. Tri lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) 3,76. (Awl/Zul)

Tri Jayanto
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

Adrian Nur Wijaya
Lulusan Terbaik
Fakultas Matematika dan IPA

LULUSAN TERBAIK
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Hal. 7

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) adalah kampus dengan lingkungan yang menyenangkan, 
nyaman, dan ramah. Sejak lama IPB dikenal dengan sebutan “kampus rakyat”, sebutan 
ini tentu terdengar sangat ramah, terlebih bagi anak-anak yang merantau cukup jauh 

dari seberang pulau seperti Ayuning Tyas.

“Alasan itulah yang membuat saya memilih IPB sebagai tempat untuk menuntut ilmu 
selepas lulus dari SMAN. Ketertarikan dengan bidang psikologi dan dunia anak-anak 
menjadikan pilihan saya berlabuh pada program studi Ilmu Keluarga dan Konsumen yang 
menawarkan banyak ilmu mengenai perkembangan anak,” ujar alumnus SMAN 4 Lahat ini.

Salah satu rencananya setelah lulus adalah bergabung dengan salah satu jaringan sekolah 
alam di nusantara. Ini karena Ayuning sangat mencintai anak-anak dan ingin terlibat dalam 

proses pendidikan mereka.

Pada tahun 2015, kelompoknya mendapat dana hibah DIKTI untuk Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) bidang Kewirausahaan dan pada tahun 2016 untuk PKM bidang Pengabdian 
Masyarakat. Ayuning lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK ) 3,78. (Awl/Zul)

Ayuning Tyas
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia 

B
ertolak dari Jember dengan berbekal beasiswa dari Program Beasiswa Pendidikan 
Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) batch 2, tahun 2015-2019 
Rahmat Budiarto kuliah di IPB. Rahmat memilih IPB, karena tempat yang tepat 

untuk memperdalam ilmu pertanian khas Indonesia. “Saya sangat bersyukur sejak 
Sekolah Dasar (SD) hingga SMA, saya mendapat beasiswa  dari Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). Pada tahun 2011, saya kuliah S1 di Universitas Jember juga 
mendapat beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti). Disela-
sela studi S1, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti magang di Korea Selatan 
(Hankyong National University) selama satu bulan, dan pertukaran pelajar di 
Thailand (Kasetsart University) selama satu tahun. Ketertarikan saya terhadap ilmu 
hortikultura Indonesia menuntut saya untuk berguru di sini. Tentunya saya tidak 
salah alamat, karena ada banyak ahli hortikultura di sini,” tutur Rahmat.
 
Targetnya, ia ingin menuntaskan pendidikan doktor di IPB sebelum  Agustus 2019. 
Rahmat berharap  ilmu yang telah diperolehnya selama di IPB dapat dimanfaatkan untuk 
mendukung pembangunan hortikultura daerah sekitar tempat tinggalnya di Jember.
“Saya juga berharap IPB dapat lebih meningkatkan kemajuan sarana pengujian dan 
laboratorium, karena dapat meningkatkan minat belajar dan meneliti mahasiswa pascasarjana. 
Semoga ilmu yang saya peroleh semasa di IPB dapat bermanfaat bagi daerah saya.” (dh/ris)

Rahmat Budiarto
Lulusan Terbaik
Program Magister, IPK 4.00
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Rahmat Fadhil
Lulusan Terbaik

Program Doktor, IPK 4.00

“

S
ebagai Dosen di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Rahmat memilih Institut Pertanian Bogor 
(IPB) untuk studi Program Doktoralnya. Rahmat mendapatkan Beasiswa Program Pendidikan 
Dalam Negeri (BPPDN) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Kemenristekdikti) Republik Indonesia. Rahmat ingin mendalami ilmu pada bidang yang Ia minati 
sekarang yaitu Teknologi Industri Pertanian (TIP). Studi S1 Ia tempuh di Program Studi Teknik 

Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sementara untuk S2 di Department of Process and 
Food Engineering, pada bidang Agricultural Process Engineering di Universiti Putra Malaysia, 

Kuala Lumpur, Malaysia.

“Saya pilih Program studi TIP karena ingin mendapatkan pengembangan ilmu yang lebih 
luas, tidak hanya spesifik dalam suatu bidang yang pernah saya pelajari. Latar belakang 
bidang di S1 dan S2 juga memiliki sedikit perbedaan, namun masih dalam satu rumpun ilmu 
yaitu Teknologi Pertanian. Begitu pula halnya untuk pendidikan S3 yang saya pilih di IPB. 
Wawasan pengembangan ilmu salah satunya diperoleh dengan pendidikan seperti ini, 
selain dari pengembangan yang dilakukan sendiri melalui penelitian, riset gabungan dan 
diskusi-diskusi terfokus, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang saya ikuti selama 
pendidikan,” ujarnya.

Setelah lulus Rahmat akan kembali untuk mengajar, meneliti, melakukan pengabdian 
masyarakat dan membina mahasiswa di kampusnya. Disamping itu, Ia juga ingin berkontribusi 

dalam berbagai pembangunan di Aceh, baik di pemerintahan maupun lembaga swadaya 
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 

“Dengan ilmu yang saya peroleh sudah tentu akan saya amalkan untuk berkontribusi untuk 
pembangunan daerah, terutama dalam bidang yang saya tekuni. Saya berharap, IPB semakin maju 
dan berkontribusi lebih banyak bagi masyarakat Indonesia. Terutama untuk memberdayakan petani 
dan nelayan agar dapat menjadi tuan di negara sendiri yang kaya raya ini,” ujarnya. (dh/Zul)


