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Assalamu'alaikum wr.wb.
 
Kepada para wisudawan yang berbahagia, atas nama pribadi, pimpinan dan seluruh sivitas 
akademika Institut Pertanian Bogor  (IPB), saya menyampaikan ucapan selamat atas 
keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada 
keluarga dan handai taulan yang senantiasa memberikan dukungan kepada para lulusan.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Desember  2018, IPB kembali mewisuda 530 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 156.538 
orang alumni. Kepada seluruh lulusan pada hari ini saya 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.

SAMBUTAN REKTOR

Konsep Agro-Maritim 4.0 untuk Pencapaian SDGs
dan Revolusi Industri 4.0



FOKUS

Lulusan IPB Harus Menjadi Techo Sociopreneur Unggul

irektorat Kemahasiswaan dan 

DPengembangan Karir  Institut Pertanian 
Bogor (IPB) menggelar Studium 

Generale Pra Wisuda di Kampus IPB Dramaga, 
Bogor, Senin (10/12). Acara ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran tantangan dunia kerja 
kepada para wisudawan.

Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan 
Karir IPB, Dr. Alim Setiawan  dalam 
sambutannya mengatakan bahwa lulus kuliah 
bukan akhir segalanya, tetapi dimulainya 
tantangan untuk memulai memasuki dunia 
kerja.  Selama ini lulusan IPB dibekali dan 
dibentuk menjadi  techo sociopreneur unggul. 
“Seorang techo sociopreneur  unggul 
mempunyai karakter dengan ciri berakhlak yang 
mulia, tanggung jawab tinggi, disiplin, rasa 
nasionalisme tinggi dan pembelajar yang 
lincah,” ujarnya.

Dr. Alim menambahkan, lulusan juga harus 
mempunyai kompetensi yang unggul dimana 
mempunyai skill atau kemampuan tinggi, 
sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Para 
lulusan IPB juga dituntut memiliki pribadi 
unggul yang patut diteladani, karena sebagai 
seorang wirausaha yang terpuji, jujur, berani, 
hidupnya tidak merugikan orang lain.

Dalam Studium Generale Pra Wisuda kali ini 
menghadirkan tiga  narasumber, masing-masing 
adalah Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) 
dan Umum,  Perusahaan Umum (Perum) Bulog, 
Bagya Mulyanto,  Direktur Sales dan Marketing 
PT. Regenesis Indonesia, Emmy Noviawati dan 
Komisaris Utama Perkasa Group, Audy Joinaldy. 
Dengan hadirnya narasumber dengan 
background wirausaha dan profesional  
diharapkan akan terbuka wawasan calon 
wisudawan menghadapi tantangan besar pasca 
kampus. Para lulusan diharapkan dapat  
mengambil pengalaman dan ilmu pengetahuan 
dari para narasumber.

Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, Bagya 
Mulyanto menyampaikan, para lulusan harus 
berusaha menjadi orang keren dengan cara 
menikmati hidup menyongsong masa depan 
dengan semangat tinggi. Menjadikan dunia 

kerja dengan persiapan skill yang mumpuni dan 
berbeda dengan yang lain, sehingga 
kesempatan kerja akan terbuka.  “Untuk 
menjadi pebisnis yang baik, kita  harus jadi 
pebisnis yang cerdas dan berjiwa kepemimpinan 
sehingga bisa memimpin orang lain untuk 
mencapai keuntungan yang tinggi,” tuturnya.

Sedangkan Direktur PT. Regenesis Indonesia, 
Emmy Noviawati menyampaikan, para lulusan 
IPB harus menentukan apa yang akan 
dikerjakan atau target yang jelas dan 
mempunyai perencanaan serta perhitungan 
yang matang yang siap dikembangkan dalam 
dunia pekerjaan.  Emmy menambahkan, para 
lulusan IPB harus menjadi entrepreneur sejati 
yang unggul sehingga diharapkan menjadi 
wirausaha muda yang sukses. “Dengan kerja 
keras hasil yang ada dapat merupakan buah 
dari keringat sendiri. Belajar melihat dari sisi 
berbeda. Sebagai wirausaha bukan hanya 
melihat dari sisi biaya atau cost, tetapi anda 
harus melihat seberapa baik jasa/produk 
mampu melayani konsumen dan bermanfaat 
bagi masyarakat. Paling utama ikut 
mensejahterakan orang lain. Menjadi wirausaha 
berarti membuka lapangan kerja dan 
memberikan distribusi pendapatan ke banyak 
orang,” imbuhnya.

Sementara Komisaris Utama Perkasa Group, 
Audy Joinaldy  menyampaikan, entrepreneur 
merupakan seseorang yang bisa membawa 
perubahan baru, inovasi baru, dan ide-ide baru. 
Tetapi untuk menjadi seorang entrepreneur 
yang sukses harus mempunyai kedisiplinan 
tinggi, selalu kreatif dan inovatif, mampu 
memotivasi diri sendiri, mempunyai jiwa 
kepemimpinan, bisa memanfaatkan waktu 
sebaik-baiknya, berani mengambil risiko, 
berkarakter mandiri dan tidak berhenti belajar.

“Dalam bisnis pasti ada kalanya mengalami 
kerugian terlebih dahulu, tetapi itu bukanlah hal 
yang harus dihindari. Yang utama tetap fokus 
dengan menjalani bisnis sesuai dengan passion 
yang dimiliki, agar harapannya tidak mengejar 
uang melainkan uanglah yang mengejar kita,” 
tegasnya. (Awl/ris)
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“Menjadi wirausaha berarti membuka lapangan kerja dan memberikan distribusi pendapatan
ke banyak orang”
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Hal. 3

ekarang ini kita menghadapi dua tantangan 

Syang menjadi perhatian utama. “Pertama, 
masyarakat global tengah dihadapkan pada 

permasalahan krisis pangan, energi, dan lingkungan 
hidup, yang kemudian berdampak lanjut pada 
penurunan kualitas hidup manusia. Kedua, saat ini 
kita tengah berada dalam era Revolusi Industri 4.0 
yang dicirikan adanya perluasan manfaat internet 
untuk segala hal (internet of things), pengembangan 
kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan 
pemanfaatan big data, yang diikuti dengan 
pengembangan beragam teknologi dan inovasi baru 
secara masif,” kata Rektor Institut Pertanian Bogor 
(IPB), Dr. Arif Satria saat Upacara Wisuda dan 
Penyerahan Ijazah Tahap III Tahun Akademik 
2018/2019, Rabu (12/12) di Kampus IPB Dramaga, 
Bogor.

Rektor IPB menambahkan, dua tantangan tersebut 
memerlukan kesiapan sumberdaya manusia, agar 
berdaya saing dan berkontribusi mewujudkan tujuan 
global dalam Sustainable Development Goals (SDGs). 
IPB telah menegaskan perannya dalam peningkatan 
daya saing bangsa dan pembangunan nasional, 
melalui visi IPB 2045 menjadi Techno-socio 
Entrepreneurial University. Untuk mencapai visi IPB 
tersebut, IPB perlu melakukan beragam transformasi 
baik dari segi pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat.

“Dalam segi pendidikan, IPB tengah menyiapkan 
pendidikan untuk generasi milenial yang memiliki 
karakteristik dan dimensi sebagai berikut:  
pendidikan yang tidak terbatas pada tempat dan 
waktu; pendidikan yang mempersiapkan lulusan 
untuk berdaya saing seiring dengan banyaknya 
profesi-profesi baru; pendidikan berbasis literasi data 
dan Information and Communication (ICT), literasi 
teknologi, dan literasi manusia dan budaya;  
pendidikan yang mendorong mahasiswa memiliki 
softskill milenium, leadership dan entrepreneurship 
dan pendidikan yang membangun karakter 
nasionalisme, integritas, dan kepedulian sosial yang 
tinggi. Dari segi penelitian dan pengembangan 
inovasi, IPB mendorong Riset dan Inovasi IPB 4.0 
yang dicirikan dengan: agromaritim presisi tinggi 
melalui penggunaan teknologi drone, robotika, 
kecerdasan buatan di hulu sektor pertanian dan 
kelautan;  agroindustri untuk masa depan;  sistem 
agrologistik digital dan sistem e-commerce cerdas. 
Adapun dari segi pengabdian kepada masyarakat, 
IPB memiliki konsep pengabdian kepada masyarakat 
4.0 yang mendorong hilirisasi inovasi-inovasi yang 
menjadi solusi untuk komunitas, industri, dan 
pemerintah,” kata Rektor IPB.

Rektor IPB lebih lanjut menjelaskan, IPB semakin 
menegaskan perannya dalam pembangunan nasional 
melalui peluncuran konsep Agro-Maritim 4.0 untuk 
merespon tantangan pencapaian SDGs dan revolusi 
industri 4.0 di bidang pertanian dalam arti luas. Arah 
transformasi Agro-Maritim 4.0 yaitu mewujudkan 
pemulihan ekosistem agro-maritim, tata kelola baru 
agro-maritim yang inklusif, berkeadilan, berdayaguna 
dan mensejahterakan, produksi pangan dan non-
pangan yang berkedaulatan, industri agro-maritim 
dan perdagangan yang berdaya saing, penguatan 
infrastruktur konektivitas dan rantai nilai agro-
maritim antar wilayah secara berimbang, serta 
penguatan sumberdaya manusia dan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.

Menurut Rektor IPB, IPB telah berperan dalam 
sejumlah aktivitas untuk mendukung pencapaian 
SDGs, yang dapat dikategorikan ke dalam empat 
pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pilar 
pembangunan ekonomi, pilar pembangunan 
lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata 
kelola. “

Pada kesempatan itu, IPB mewisuda lulusan 
terbaiknya, sebagai sumberdaya manusia yang 
berkualitas dan siap membangun sektor pertanian 
dalam arti luas, dalam sidang terbuka dengan acara 
Wisuda dan Penyerahan Ijazah Tahap III Tahun 
Akademik 2018/2019. Pada wisuda tahap ini, IPB 
akan menyerahkan ijazah kepada 800 orang lulusan, 
yang terdiri dari 530 orang lulusan progam sarjana, 
25 orang lulusan program Pendidikan Profesi Dokter 
Hewan, 216 orang lulusan program magister, dan 29 
lulusan program doktor.

Hingga wisuda pada tahap ini, IPB telah memiliki 
156.538 orang alumni. Himpunan Alumni IPB dapat 
terus meningkatkan dan mengembangkan 
kerjasama, sehingga Alumni IPB semakin kuat dan 
kompak dengan semangat “Satu Hati Satu IPB” demi 
membangun IPB dan Indonesia secara konkrit di 
bidang pertanian secara luas.

Rektor IPB berharap lulusan IPB mampu menjadi 
penentu arah pembangunan nasional dan menjadi 
agen untuk mempercepat terwujudnya tujuan Agro-
Maritim 4.0 melalui kiprahnya di berbagai bidang 
kerja dan usaha. “Rencanakanlah masa depan 
dengan sungguh-sungguh dan penuh persiapan 
karena keberuntungan akan muncul ketika 
kesempatan bertemu dengan persiapan,” tegas 
Rektor IPB. (Awl/ris)

Konsep Agro-Maritim 4.0 untuk Pencapaian SDGs dan 
Revolusi Industri 4.0
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D
ari Temanggung, Jawa Tengah, saya memilih IPB sebagai 
pilihan pertama dalam seleksi SNMPTN karena IPB termasuk 
universitas yang membuka beasiswa Bidikmisi dengan kuota 

yang tinggi. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayah, Ibu dan 
Kakak saya berpendidikan tidak lulus SD. Saya berasal dari keluarga 
petani, melihat kondisi orang tua yang setiap harinya mengelola sawah 
dan ladang dengan kerja keras, namun kenyataanya hasil panen yang 
didapat hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga 
saja, mendorong saya agar dapat mempelajari ilmu pertanian dengan 
baik. Rata-rata pendapatan orang tua saya  per bulan di bawah 1 juta 
rupiah. Dengan belajar di IPB harapannya saya dapat membantu 
memaksimalkan pengelolaan sawah dan ladang milik  keluarga. Selain 

itu IPB memiliki lingkungan yang islami. 

Selama kuliah di IPB saya mendapatkan beasiswa Bidikmisi dari 
semester 1 hingga semester 8. Saat SMA saya selama 3 tahun 
Alhamdulillah mendapatkan beasiswa Djarum Foundation. Prestasi 
yang saya dapatkan saat SMA yaitu saya menjadi Lulusan Terbaik 2 
SMA N 1 Parakan. Saat kuliah prestasi yang saya dapatkan yaitu 
terpilih menjadi salah satu peserta Program Mahasiswa Wirausaha 
(PMW) 2018. 

Tantangan utama menurut saya selama kuliah 4 tahun di IPB adalah bagaimana mendapatkan uang 
untuk mencukupi biaya hidup selama di Bogor. Sejak saya kuliah di Bogor saya tidak lagi meminta biaya 
bulanan kepada orangtua di kampung. Meskipun biaya kuliah saya selama 4 tahun sudah dibayarkan oleh 
Bidikmisi dan ada biaya hidup per bulan yang saya dapatkan, tetapi tidak dipungkiri bahwa uang yang 
diterima tersebut tidak mencukupi biaya hidup di Bogor. Sejak tingkat pertama saya sudah aktif berjualan 
makanan untuk teman-teman di asrama dan teman-teman sekelas. Saat tingkat 3 saya aktif kerja 
sampingan sebagai pengajar di sebuah lembaga Bimbingan Belajar (bimbel) di sekitar kampus. Baru 
pada tahun 2016 saya berhasil merintis usaha bimbel sendiri dan alhamdulillah dengan bisnis tersebut 
saya dapat mencukupi kebutuhan hidup di Bogor serta dapat mengirimkan sejumlah uang kepada orang 
tua setiap bulannya. Bisnis bimbel saya bernama Bimbel Go Asrama yang target pasarnya adalah 
mahasiswa tingkat 1 di IPB

Selama kuliah saya aktif menjadi Anggota Divisi Fundrising BEM Faperta Kabinet Sapa Tani (2015/2016) 
dan Anggota Divisi Agripreneur BEM Faperta Kabinet Asa Karya (2016/2017). Rencananya setelah lulus 
saya akan mencari pengalaman kerja sekitar tiga tahun. Setelah itu akan membesarkan bisnis Bimbel 
Belajar sendiri. Tujuan di masa mendatang semoga tidak menjadi pekerja tetapi menjadi orang yang 
dapat memberikan pekerjaan ke orang lain. (dh/ris)

LULUSAN TERBAIK

Hal. 4

S
aya alumni SMAN 1 Kuningan. Saya masuk IPB melalui jalur 
SNMPTN dan diterima di Fakultas Kedokteran Hewan. IPB 
menjadi kampus pilihan saya karena memiliki jurusan 

terbaik yang diinginkan yaitu FKH. Saya tertarik dengan 
kedokteran hewan karena menonton tayangan sebuah video di 
televisi yang memperlihatkan simpanse yang akan dibebaskan ke 
alam setelah menjalani perawatan oleh dokter hewan. Simpanse 
tersebut keluar dari kandang kemudian pergi ke alam, namun 
setelah beberapa saat simpanse tersebut kembali lagi dan memeluk 
dokter hewan yang merawatnya.

 Perasaan saya langsung tersentuh saat itu sehingga ada keinginan 
untuk menjadi dokter hewan. Selain itu, daerah saya yaitu 
Kuningan belum banyak mempunyai dokter hewan padahal 
terdapat banyak peternakan sapi perah dan perunggasan. Jadi ilmu 
yang saya dapat semoga bisa saya aplikasikan untuk membantu 
peternak hewan dalam meningkatkan kesehatan ternak. 

Selama berkuliah di IPB saya mengikuti beberapa organisasi 
diantaranya HIMARIKA (Himpunan Mahasiswa Aria Kamuning) yaitu 
organisasi mahasiswa daerah asal Kuningan, Himpro Ruminansia, 
dan BEM FKH IPB Kabinet Transformasi 2016-2017 Divisi PSDM (Pengembangan Sumber Daya 
Mahasiswa). Berbagai kepanitian juga banyak saya ikuti. Selain itu, saya pernah menjadi finalis 10 besar 
lomba essay Veterinary Scientific Event Week 2017.

Banyak pengalaman yang saya dapat selama berkuliah di FKH IPB dan membuat semakin bangga 
menjadi calon dokter hewan. Walaupun kebanyakan orang mengomentari untuk apa menjadi dokter 
hewan? Kenapa tidak menjadi dokter manusia saja? Nanti kerja dimana? Bahkan ada juga yang 
menertawakan pas tahu kalau saya masuk kedokteran hewan. Namun, hal-hal tersebut saya jadikan 
motivasi, agar saya semakin bersemangat dan dapat membuktikan bahwa dokter hewan tidak kalah 
hebat. Terjun langsung ke lapangan memeriksa hewan kurban merupakan pengalaman yang menarik 
untuk saya. Saat itu anak-anak kecil dan masyarakat memanggil saya, “Bu dokter Bu dokter, hewannya 
bagaimana? Apakah sehat?” Mereka antusias dengan apa yang saya lakukan saat memeriksa hewan. 

Siti Chalimah
Lulusan Terbaik

Fakultas Pertanian
IPK: 3,88

Adita Novianti
Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan
IPK: 3,81
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S
aya alumni SMAN 1 Jampang Tengah Kabupaten 
Sukabumi. Saya masuk ke IPB melalui Seleksi 
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 

tahun 2014. Saya memilih Program Studi Manajemen 
Sumberdaya Perairan (MSP) IPB karena jurusan ini 
merupakan jurusan pertama dan menjadi trend setter di 
Indonesia. Selain itu, isu bahwa ke depan Indonesia akan 
bergantung pada sumberdaya di perairan adalah menjadi 
suatu hal yang menarik untuk dipelajari.

Ilmu yang saya dapat akan saya aplikasikan untuk 
menunjang pekerjaan dan kehidupan orang 
banyak, intinya ilmu yang saya peroleh tersebut 
dapat memberikan manfaat secara  langsung 
dalam kehidupan industri perikanan.

Selama masa perkuliahan, saya bergabung di 
Lembaga Pengajaran Qur'an IPB (2014-2015) dan 
Dewan Perwakilan Mahasiswa FPIK (2015-2017). 
Prestasi yang pernah saya raih yaitu menjadi salah 

satu anggota tim yang lolos seleksi dan didanai oleh Dikti (2017) pada ajang Program 
Kreativitas Mahasiswa dan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, serta lolos didanai pada 
Program Mahasiswa Wirausaha oleh CDA IPB (2017). Selain itu, bersama tim mendapat Juara I 
Business Plan Competition tingkat nasional yang diselenggarakan di Universitas Islam Bandung 
(2018). Saya juga pernah mempresentasikan karya ilmiah saya pada Seminar Nasional 
Perikanan dan Kelautan Universitas Gadjah Mada XV (2018).

IPB mengajarkan banyak hal yang sangat berharga, pengalaman dan ilmu yang saya peroleh 
akan saya aplikasikan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Saya berencana dalam jangka 
panjang ingin mengembangkan sektor perikanan dan mengangkat perekonomian masyarakat 
di daerah. (Awl/ris)

S
aya berasal dari SMAN 1 Cikarang Utara, Bekasi. IPB 
adalah kampus impian saya sejak SMA. 

Diterima dan masuk menjadi mahasiswa IPB melalui jalur 
SNMPTN dengan pilihan pertama prodi Ilmu Produksi dan 
Teknologi Peternakan. Peternakan merupakan subsektor 
yang akan selalu hidup di masyarakat, karena produk 
peternakan sangat diminati oleh masyarakat. Selama berkuliah 
di IPB kesulitan terbesar adalah melewati tahun pertama dimana 
harus mengulang kembali pelajaran SMA dengan tempo 
yang lebih cepat dan beradaptasi dengan sistem pendidikan 
IPB yang sangat disiplin. IPB memberikan lingkungan yang 
nyaman untuk belajar dan mengembangkan diri. Selain 
ilmu pengetahuan juga dapat menambah ilmu agama 
karena IPB memiliki lingkungan yang religius dan tidak sulit 
untuk mencari majelis ilmu. Saya sangat menyukai 
lingkungan kampus di IPB dengan pelajaran beretika yang 
baik dan kedisiplinan yang diterapkan selama proses 
perkuliahan.

Selain berkuliah, saya juga aktif dalam organisasi mahasiswa. Dalam dua tahun berkontribusi 
di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan sebagai Sekretaris Umum dan 
berkesempatan untuk menjadi asisten praktikum. Selama berkuliah di IPB dua kali 
mendapatkan beasiswa yang sangat berguna untuk menunjang keuangan yaitu beasiswa 
AGRACITRA 23 dan Beasiswa Indocement. Selain itu pernah mengikuti International Seminar 
on Animal Industry (ISAI) 2018 dan mendapatkan juara dua untuk kategori poster Presenter 
(Young Scientist). 

Ke depannya  berencana bekerja terlebih dahulu untuk membantu keuangan keluarga, selain 
itu saya juga berencana membuat bisnis di bidang pengolahan hasil ternak. (Awl/ris)

Euis Liawati
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK: 3,91

Anisya Nur Khasanah
Lulusan Terbaik

Fakultas Peternakan 
IPK: 3,87
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Hal. 5Hal. 6

S
aya alumni  SMA N 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, 
Jawa Tengah. Saya memilih kuliah di IPB karena IPB 
merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

terbaik di Indonesia, terutama dalam bidang pertanian. Melalui 
jalur SNMPTN, saya memilih program studi Konservasi 
Sumberdaya Hutan dan Ekowisata karena saya merasa tertarik 
untuk mempelajari ekowisata dan isu-isu konservasi alam serta 
kehutanan. Alasan lain adalah karena Fakultas Kehutanan IPB 
merupakan Fakultas Kehutanan terbaik di Indonesia. Setelah 
lulus saya berencana untuk bekerja secara profesional baik di 
perusahaan swasta, LSM, maupun di pemerintahan untuk 

mengambil andil dalam upaya konservasi sumberdaya hutan 
Indonesia. Saya juga mempunyai keinginan untuk 
melanjutkan studi suatu saat nanti. 

Selama kuliah saya pernah menjadi pengurus BEM KM IPB, 
BEM Fakultas Kehutanan, dan Himpunan Konservasi 
Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (Himakova). Saya juga 
pernah menjadi bagian dari kepanitiaan MPKMB 52 dan The 
23rd TRI-U IJSS. Selain itu, saya pernah menjadi asisten 

mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan empat mata kuliah di Fakultas Kehutanan. Saya 
merupakan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan Beastudi Etos. Prestasi yang pernah 
saya capai adalah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat departemen serta menjadi peserta 
dalam 4thInternational Wildlife Symposium.
 
Saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Bapak saya bekerja sebagai tukang ojek 
dengan penghasilan lebih kurang Rp 50.000 tiap harinya, sementara Ibu saya merupakan 
seorang ibu rumah tangga. Selama kuliah, saya tidak mendapatkan uang kiriman dari orang 
tua dan menggunakan uang dari beasiswa Bidikmisi untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-
hari. Bantuan berupa asrama tempat tinggal selama dua tahun dari beastudi Etos juga sangat 
membantu saya mengurangi pengeluaran. Tantangan yang harus Saya hadapi selama kuliah di 
IPB adalah masalah membagi waktu. Kegiatan kuliah dan praktikum yang padat serta tugas 
yang cukup banyak harus bisa saya selesaikan. Di sisi lain, saya harus mencari uang tambahan 
dengan mengajar les di bimbel terutama untuk membayar biaya praktikum yang 
mengharuskan ke lapang. Tetapi saya sangat bersyukur karena dengan adanya kegiatan 
pembinaan rutin dari Beastudi Etos, saya mendapatkan berbagai materi dan bimbingan dalam 
menghadapi tantangan selama kuliah di IPB hingga akhirnya bisa lulus. (dh/ris)

S
aya adalah alumni SMAN 1 Bekasi. Saya memilih kuliah 
di IPB, karena IPB merupakan salah satu kampus 
terbaik di Indonesia dengan sarana dan prasarana 

yang sangat menunjang untuk belajar sehingga kita bisa 
mengembangkan ilmu yang didapat dengan lebih baik.

Saya mempunyai cita-cita memiliki industri kosmetik 
berbahan alami milik sendiri, sehingga ketika membaca 
bahwa di IPB terdapat jurusan Teknologi Industri Pertanian 
(TIN), saya langsung tertarik, ditambah TIN IPB sudah 
terkreditasi ABET. Ilmu yang saya dapat di IPB rencananya 
akan saya aplikasikan di bidang industri, khususnya industri 
consumer goods.

Setelah lulus berencana bekerja dahulu untuk 
mengumpulkan modal dan memulai bisnis online di bidang 
fashion. Saya juga berencana untuk melanjutkan studi di 
luar negeri dua atau tiga tahun ke depan untuk menunjang 
pekerjaan.

Organisasi yang pernah saya ikuti selama kuliah di IPB adalah  BEM TPB IPB, BEM KM IPB dan 
Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri. Prestasi yang pernah saya dapat yaitu Juara 1 
Marketing Plan Competitions Agrifest IPB, Juara 2 Business Model Competitions Entrepreneurial 
Day, Juara 1 Nutritions Business Plan di Departemen Gizi Masyarakat IPB, Pemakalah Terbaik 
dalam Simposium Hiu dan Pari Nasional 2 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Best 
Poster dalam National Essay Competitions di Universitas Brawijaya. (Awl/ris)

Lutfi Rahmaningtyas
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan 
IPK: 3,95

Ayu Laila Fitriyani
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK: 3,98
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Hal. 5Hal. 7

S
aya memilih kuliah di IPB karena sangat ingin 
melanjutkan kuliah di luar Kalimantan. Selain karena 
kualitas pendidikannya yang lebih bagus dengan kuliah di 

IPB yang jauh dari kampung halaman saya ingin belajar 
mandiri. Selain itu, saya juga mendapatkan beasiswa full 
funded hingga lulus. Saya memilih program studi biologi karena 
sangat tertarik terhadap biologi sejak SMA.

Ilmu dan pengetahuan yang diperoleh mulai dari ilmu dasar, 
perkembangannya hingga terapan sains pertanian secara 
umum hingga sains biologi khususnya. Saya sangat ingin ilmu 

yang diperoleh tersebut dapat memberikan manfaat secara  
langsung seperti dalam bidang pertanian dan industri 
terutama bidang mikrobiologi. Setelah lulus rencananya 
ingin bekerja terlebih untuk mencari pengalaman dan 
sambil mencari beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. 

Selama kuliah di IPB saya aktif di Himpunan Mahasiswa 
Biologi (Himabio) IPB dan Lembaga Bimbingan Remaja dan 
Anak (BIRENA) Al-Hurriyyah IPB. Selain itu juga mengikuti 

beberapa kepanitian mulai dari tingkat departemen hingga tingkat IPB dan aktif sebagai 
volunter di berbagai kegiatan. 

Prestasi yang didapat berupa penghargaan mahasiswa “Outstanding Academic 
Achievement”during The First 2015-2016 Semester “tingkat Departemen Biologi IPB dan 
Receiver of Adaro Scholarship at IPB (2014-2018)”. Saya berasal dari SMAN 1 Tabukan 
Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. (Awl/ris)

S
aya mengetahui bahwa banyak alumni IPB yang 
menjadi orang besar di lini pemerintahan, ekonomi, 
sosial, dan lain-lain. Selain itu IPB adalah kampus 

pertanian, maka saya ingin belajar mengenai potensi besar 
negara agraris ini dan hubungannya dengan ekonomi, 
karena potensi dan passion saya juga di bidang sosial. Saya 
ingin sekali menjadi agen perubahan Indonesia kelak. Maka 
salah satu caranya adalah saya harus mempersiapkan diri di 
kampus terbaik.

Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk 
berkontribusi dalam perubahan Indonesia. Saya 
melihat bahwa ekonomi adalah bidang yang dapat 
memajukan suatu negara. Indonesia adalah negara 
yang kaya akan sumber daya dan budaya, maka 
semua potensi negara ini harus dimaksimalkan guna 
mensejahterakan masyarakat. Selain itu, saya 
menyadari prinsip-prinsip syariah sejatinya adalah 
prinsip yang universal yang bertujuan untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat, sehingga sistem ekonomi ini bukan hanya untuk umat Islam. Maka 
dari itu saya tertarik untuk mempelajari ekonomi yang menggunakan sistem syariah. 

Saya berencana untuk bekerja di pemerintahan yang fokus kepada pengembangan ekonomi 
Indonesia. Saya juga mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dalam lingkungan keluarga dan 
kerabat dekat.

Ke depan rencananya ingin bekerja terlebih dahulu untuk bisa mengaplikasikan ilmu dan 
belajar lebih banyak lagi sekaligus melihat lebih dalam masalah apa saja yang terjadi di 
lapangan. Alhamdulillah saya sudah bekerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), di bagian Komite Nasional 
Keuangan Syariah. Saya sudah mulai bekerja di sini 3 bulan sebelum saya diwisuda. Setelah 
itu saya juga berencana mencari beasiswa S2 ke Inggris. 
Selama kuliah saya aktif di IPB adalah BEM Tingkat Persiapan Bersama (TPB), International 
Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) IPB, IPB Debating 
Community (IDC). 

Dariatul Janah
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam 

IPK: 3,88

Citra Atrina Sari
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPK: 3,90
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Hal. 5Hal. 8

S
aya alumni SMAN 1 Kabupaten Tangerang. Saya diterima 
di IPB melalui jalur SNMPTN Undangan tahun 2014. Saya 
memilih IPB karena merupakan salah satu perguruan 

tinggi negeri terbaik di Indonesia yang memiliki Program Studi 
Ilmu Gizi yang terbaik pula. 

Saya memilih Program Studi Ilmu Gizi karena tertarik dengan 
segala sesuatu tentang makanan serta fungsinya bagi 
kesehatan dan peran gizi sebagai salah satu indikator 
pembangunan bangsa. Saya mempelajari banyak hal ketika 

berkuliah di Program Studi Ilmu Gizi yang mencakup ilmu 
gizi klinis, gizi masyarakat, dan sistem manajemen 
pelayanan makanan.

Ilmu yang di dapat akan saya aplikasikan untuk menunjang 
pekerjaan dan kehidupan orang banyak, terutama untuk 
memberikan manfaat secara  langsung dalam kehidupan 
masyarakat dalam meningkatkan gizi yang baik, terutama 

bagi anak-anak. 

Saya mengikuti beberapa kepanitiaan dan organisasi selama aktif menjadi mahasiswi, di 
antaranya Gizi Bakti Masyarakat dan Edukasi Gizi (GBM-EDGIZ), Nutri Action, dan Nutrivillage 
Education yang semuanya berada di bawah naungan Divisi Peduli Pangan dan Gizi, Himpunan 
Mahasiswa Ilmu Gizi (HIMAGIZI). Saya berkesempatan menerima beasiswa PPA dan 
Indocement. Saya memperoleh peringkat III pada FEMA Debate Contest 2015, peringkat II 
pada FEMA Essay Competition 2016, serta penghargaan sebagai “Mahasiswa Terdisiplin” dan 
“Mahasiswa Paling Rajin” pada ajang 9th and 10th Anniversary of HIMAGIZI (ANIMAZI). Saya 
berencana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dengan bekerja sebagai ahli gizi di 
rumah sakit. Hal ini dikarenakan saya ingin membantu proses penyembuhan pasien dengan 
memberikan asuhan gizi yang baik. (Awl/ris)

S
aya berasal dari SMAN 4 Surakarta. Saya diterima di 
Fakultas Kedokteran Hewan dan lulus sebagai Sarjana 
Kedokteran Hewan, lalu saya lanjut mengambil 

pendidikan profesi dokter hewan.

Saya memilih kuliah di IPB, karena IPB merupakan salah 
satu universitas terbaik di Indonesia dengan lingkungan 
belajar dan sosial yang mendukung. Saya memilih program 
profesi kedokteran hewan karena  ingin mengambil gelar 
dokter hewan untuk karir selanjutnya.

Ilmu yang saya dapat di bangku kuliah akan saya 
aplikasikan di dunia kedokteran hewan terutama di 
bidang riset dan dunia praktisi hewan kesayangan atau 
satwa liar. Pesan saya untuk adik-adik kelas, jangan 
segan untuk membantu dan membagi ilmu kita ke 
orang di sekitar kita. Jangan melupakan almamater 
kecintaan kita yang sudah ikut andil dalam kesuksesan 
kita. Kecintaan terhadap almamater dapat diwujudkan 
berupa ikut berperan serta membantu adik-adik kita yang kurang beruntung agar lebih 
semangat belajar dalam bentuk moril dan materiil. Rencananya setelah lulus  akan 
melanjutkan kerja di laboratorium diagnosa penyakit hewan, laboratorium kesehatan 
masyarakat veteriner, klinik hewan kecil, atau kebun binatang.

Saya pernah mengikuti Himpunan Minat Profesi Mahasiswa (Himpro) Satwa Liar. (awl/ris)

Rizka Amalia
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK: 3,87

Dewi Prabuwati
Lulusan Terbaik

Pendidikan Profesi Dokter Hewan
IPK: 3,88
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S
aya diterima  sebagai mahasiswa Pascasarjana, Program 
Studi Teknologi Hasil Perairan (THP) Institut Pertanian 
Bogor pada tahun 2016 dengan Program Beasiswa Pusat 

Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. Alasan memilih prodi itu karena lingkup studi pada 
Program Studi S2 THP mendukung tugas dan pekerjaan saya 
sebagai peneliti bidang pengolahan hasil kelautan dan 
perikanan. Selain itu,  tenaga pengajar pada Program Studi S2 
THP mempunyai kompetensi dan reputasi yang sangat baik, 
nilai Akreditasi A Program Studi S2 THP merupakan persyaratan 
tugas belajar dari Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Saya bekerja di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. Pekerjaan saya melakukan penelitian pengolahan 
hasil kelautan dan perikanan meliputi proses penanganan 
dan pengolahan, diversifikasi produk, optimasi pemanfaatan 
limbah dan hasil samping secara optimal untuk 
mendapatkan nilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk 

produk pangan dan non pangan. Cita-cita setelah lulus adalah mengembangkan penelitian 
inovatif terhadap komoditas perairan untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah dan 
berdaya saing tinggi dengan konsep “zero waste”. (Awl/ris)

IPB saya pilih karena merupakan salah satu perguruan 
tinggi terbaik dalam bidang teknologi pertanian, selain 
itu suasana religius di kampus menjadikan tenteram, 

nyaman dan penuh spirit selama menuntut ilmu sehingga 
harapannya ilmu yang didapat berkah. Ilmu Keteknikan 
Pertanian sangat sesuai dengan bidang yang selama ini saya 
tekuni dan sesuai minat saya dalam mengembangkan dan 
menerapkan teknologi dalam bidang pertanian. Oleh 
karenanya Ilmu Keteknikan Pertanian sangat melekat di hati. 
Pendidikan S1 saya adalah Teknik Pertanian IPB dan S2 Ilmu 
Keteknikan Pertanian IPB.

Ilmu keteknikan pertanian yang saya dapatkan 
kembali saya sampaikan kepada mahasiswa, 
mengingat saya sebagai dosen di Teknik Pertanian, 
Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.  Ilmu  
tersebut juga saya kembangkan dalam bentuk 
penelitian-penelitian di bidang pertanian dan pangan 
serta mengaplikasikan kepada masyarakat dalam 
membantu menyelesaikan permasalahan bidang keteknikan pertanian.

Penelitian mikrokapsul multilayer dari nanofibril isolat protein kedelai lokal terus akan saya 
lanjutkan karena masih banyak yang harus dieksplorasi untuk dapat diterapkan pada bidang 
pangan, kesehatan dan pertanian. Penelitian nanofibril isolat protein kedelai juga berpeluang 
untuk mengembangkan produk pangan baru berbasis kedelai lokal. Ilmu yang saya dapatkan 
di Ilmu Keteknikan Pertanian IPB sangat membantu dalam pekerjaan dan dapat diaplikasikan 
di masyarakat agroindustri, khususnya Lampung. IPB is OK, terima kasih IPB. (Awl/ris)

Sihono
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Magister
IPK: 4.00

Warji
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Doktor 
IPK: 4.00
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