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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 6-7 November  2018, IPB kembali mewisuda 1123 
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 
155.262orang 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

Penanggung Jawab : Yatri Indah Kusumastuti 
Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: 
Dedeh Hartati Editor : Siti Zulaedah, Aris Solikhah, 
Rio Fatahilah CP Reporter : Awaluddin Fotografer: 
Cecep AW, Bambang A Layout : Dimas R

SUSUNAN 
REDAKSI

Biro Komunikasi

Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga 
Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

ALAMAT 
REDAKSI

-ku
Edisi November/2018

Momen Wisuda,
Rektor IPB Ajak Doakan

Korban Lion Air JT-610



irektorat 

DKemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir 

Institut Pertanian Bogor  
(IPB) menggelar Studium 
Generale Pembekalan Karir 
Prawisuda Sekolah Vokasi, 
Senin (5/11) di Kampus IPB 
Dramaga.

Wakil Rektor Bidang 
Pendidikan dan 
Kemahasiswaan IPB, Dr. 
Drajat Martianto dalam 
sambutannya menyampaikan 
bahwa saat ini terjadi 
oversupply tenaga kerja, 
banyak pengangguran 
terdidik yang mayoritasnya 
hanya bermodal ijazah saja. 
“Penelitian menunjukkan 
seratus kunci kesuksesan, 
Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) hanya menempati 
urutan ke-20 sekian. 
Sementara sepuluh teratas itu 
berkaitan dengan attitude, 
dan nomor satu adalah 
integritas. Karena attitude itu 
akan menjadi pembeda 
antara anda dengan orang 
lain,” ujar  Dr. Drajat.

Handian Purwawangsa, S.Hut, 
M.Si, Kasubdit Pengembangan 
Karir, Direktorat 
Kemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir IPB 
mengatakan, “Kami 
senantiasa berusaha 
semaksimal mungkin untuk 
membuat berbagai program 
dalam rangka memperpendek 
masa tunggu lulusan 
bekerja.”

Menurut Handian, setelah 
sebelumnya meluncurkan 
program Santripreneur dan 
Petani Muda, IPB akan 
memberikan beasiswa bagi 
para mahasiswa yang 
berminat dan serius untuk 
menjadi barista melalui 
Sekolah Kopi.

Sementara itu, Wakil Dekan 
Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Sekolah 
Vokasi IPB, Dr. Ir. Bagus Priyo 
Purwanto, M.Agr 
mengucapkan selamat 
kepada 1.125 calon 
wisudawan yang terbagi 
dalam program D3 dan D2 
dari berbagai jurusan. “Saya 
ucapkan selamat kepada para 
wisudawan, setelah 
menempuh dua sampai tiga 
tahun belajar di IPB, Anda 
akan resmi menjadi alumni 
kampus ini.”Hal senada juga 
disampaikan oleh Perwira 
Arya Saputra, Sales Manager 
Mead Johnson Nutrition yang 
juga merupakan alumni 
Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan IPB. Ia 
menyampaikan bahwa saat 
akan melamar kerja, hal yang 
dilakukan oleh Human 
Resource and Development 
(HRD) terhadap IPK pelamar 
kerja adalah dengan 
mengurutkannya dari yang 
tertinggi ke yang terendah. 
“Setelah itu, yang dicari 
adalah Anda yang memiliki 
diferensiasi. Anda yang unik, 
berbeda dari yang lain, itulah 
yang dicari perusahaan. Maka 

dari itu carilah apa yang 
menjadi passion Anda,” ujar 
Perwira.Studium Generale kali 
ini juga menghadirkan 
motivator Harry Firmansyah 
Rahmat Abdulnur, yang 
merupakan CEO High 
Performance. Harry 
memberikan motivasi kepada 
para calon wisudawan agar 
tidak menyia-nyiakan waktu 
mudanya. "Kita harus sadar 
bahwa kita memiliki golden 
age kedua yakni pada rentang 
usia 17-25 tahun. Inilah 
waktu yang tepat untuk 
mencari passion, dan melatih 
diri menjadi expert. Karena di 
masa itu, apa yang anda 
lakukan akan sangat 
berdampak pada kehidupan 
anda sampai akhir nanti,” 
ucapnya memotivasi peserta. 
(Rz/ris)

FOKUS

IPB Berencana Cetak Barista melalui Sekolah Kopi

Hal. 2

Setelah sebelumnya meluncurkan program Santripreneur dan Petani Muda, IPB akan memberikan beasiswa
bagi para mahasiswa yang berminat dan serius untuk menjadi barista melalui Sekolah Kopi.

Setelah
sebelumnya 

meluncurkan program 
Santripreneur dan Petani Muda,

IPB akan 
memberikan beasiswa
bagi para mahasiswa

yang berminat dan serius
untuk menjadi barista
melalui Sekolah Kopi.
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FOKUS

Hal. 3

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali 

Imempersembahkan lulusan ahli madya sebagai 
sumberdaya manusia yang berkualitas dan siap 

membangun sektor pertanian dalam arti luas. Pada 
wisuda Program Pendidikan Sekolah Vokasi hari ini, 
IPB menyerahkan ijazah kepada 1.123 orang lulusan 
ahli madya di Gedung Graha Widya Wisuda (GWW), 
Kampus IPB Dramaga, Bogor, (7-8/11).

Dalam sambutannya, Rektor PB, Dr. Arif Satria 
mengatakan di tengah persaingan dengan lulusan 
Politeknik atau yang sejenis, IPB membekali para 
lulusan selama menempuh pendidikan dengan 
berbagai macam softskill. Hal ini semata-mata untuk 
menepis kabar yang beredar bahwa sebagian besar 
lulusan Perguruan Tinggi cenderung sebagai pencari 
kerja (job seeker) daripada pencipta lapangan 
pekerjaan (job creator).

“Oleh karena itu, IPB selalu berjuang untuk 
menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap 
perubahan, lulusan yang bisa mengendalikan 
perubahan, mahasiswa yang bisa memberikan 
kontribusi terhadap perubahan ini. IPB terus berbenah 
dan hari ini kita sudah harus mulai berpikir bagaimana 
untuk me-reform kurikulum kita, dimana kurikulum 
2019 sebagai bekal kita untuk menghasilkan lulusan-
lulusan IPB sebagai technopreneur dan sociopreneur,” 
kata Rektor.

Dalam kesempatan ini, Rektor memberikan wejangan 
kepada wisudawan untuk terus mengasah diri 
sehingga memiliki 10 ciri menjadi orang sukses. Yakni 
menjadi seorang pembelajar, jujur atau integritas, 
kreatif, disiplin dan kerja keras, punya kepedulian 
sosial, komunikatif, memiliki complex problem solving 
& critical thinking, service orientation, negotiation dan 
cognitive flexibility, berjiwa Kepemimpinan 
(Leadership), cerdas emosional dan interpersonal yang 
Baik (emotional intelligence dan good interpersonal 
skill) dan terakhir adalah kolaboratif.

Perlu diketahui bersama bahwa IPB bersama 
Himpunan Alumni (HA) IPB bekerjasama untuk 
mengembangkan leadership mahasiswa melalu 
program mentorship dari para alumni yang sukses. Ini 
merupakan bagian dari upaya kita untuk 
mempersiapkan para calon alumni agar ke depan 
mampu menjadi seorang leader.

“Harapannya Alumni IPB semakin kuat dan kompak 
dengan semangat “Satu Hati Satu IPB”demi 
membangun IPB dan Indonesia secara konkrit di 
bidang pertanian secara luas,” ujarnya.

Pada kesempatan ini pula, di hadapan wisudawan dan 
tamu undangan, Rektor mengajak seluruh yang hadir 
untuk mendoakan korban musibah jatuhnya pesawat 
Lion Air JT-610.

“Terkhusus mari kita doakan kepada saudari kita atas 
nama Idha Susanti, Mahasiswa Program Doktor Biologi 
Tumbuhan IPB, yang turut menjadi korban. Selain itu, 
mari kita tetap panjatkan doa dan dukungan untuk 
saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa 
bumi dan tsunami di Lombok, Palu, Donggala dan Sigi. 
IPB senantiasa melakukan upaya-upaya baik jangka 
pendek, menengah maupun jangka panjang untuk 
membantu korban,” ujarnya.

Pada kondisi darurat, menurutnya, IPB telah 
menghimpun sumbangan atau penggalangan dana 
untuk para korban bencana. IPB bekerjasama dengan 
Himpunan Alumni (HA) memberikan beasiswa serta 
bantuan hidup selama menempuh pendidikan di IPB 
bagi yang terdampak serius. IPB juga membantu 
mahasiswa asal Palu, Donggala dan Sigi untuk kembali 
ke kampung halaman.

Selain itu, IPB memfasilitasi mahasiswa Universitas 
Tadulako yang terkena dampak bencana untuk 
sementara mengikuti pendidikan di IPB melalui skema 
credit earning secara gratis (bebas Uang Kuliah 
Tunggal atau UKT) untuk program studi yang relevan. 
Credit earning yang diambil nantinya akan diakui oleh 
Universitas Tadulako. Ke depan, IPB akan ikut 
berperan dalam mitigasi bencana hingga recovery, 
menghidupkan dan mengembangkan potensi 
pertanian, peternakan dan perikanan di Lombok, Palu, 
Donggala dan Sigi pasca gempa. Termasuk IPB akan 
memberikan masukan dalam resettlement untuk 
wilayah-wilayah rawan pergeseran lahan atau rawan 
bencana.

Hingga wisuda pada tahap ini, IPB telah memiliki 
155.262 orang alumni. Keberadaan alumni memiliki 
peran strategis dalam membangun bangsa dan negara 
dan membangun IPB pada khususnya yang 
mencerminkan hasil pendidikan selama belajar di 
IPB.(Awl/Zul)

Terkhusus mari kita doakan kepada saudari kita atas nama Idha Susanti,
Mahasiswa Program Doktor Biologi Tumbuhan IPB, yang turut menjadi korban.
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ulus dari SMA Negeri 2 Kisaran Asahan, 

LSumatera Utara, saya memilih Sekolah Vokasi 
(SV) Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai 

tempat untuk melanjutkan pendidikan karena IPB 
merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia 
terutama dalam hal pertanian. Saya masuk Sekolah 
Vokasi IPB melalui jalur undangan.

Saya adalah salah satu penerima beasiswa 
pendidikan dari PT Sucofindo. Beasiswa  ini diberikan 
oleh perusahaan tempat ayah saya bekerja. Selama 
kuliah saya mengikuti organisasi internal Program 
Studi Teknologi Manajemen Produksi Perkebunan 
(Planter) sebagai anggota pada Departemen 
Koperasi Usaha dan Tanaman.

Rencananya setelah lulus saya berkeinginan untuk 
bekerja di perkebunan kelapa sawit. Saya memiliki 
target untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi dan berbagi ilmu dengan 
masyarakat luas.

LULUSAN TERBAIK

Dio Kurniawan
Lulusan Terbaik

Program Program Studi
Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan

IPK 3,92

Nailin Nadhriyah
Lulusan Terbaik

Program Studi Teknologi Produksi
dan Pengembangan Masyarakat Pertanian

IPK 3,96

Hal. 4

etelah lulus dari SMA Negeri 1 Sukoharjo, Jawa Tengah, saya 

Spilih Sekolah Vokasi (SV) Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk 
melanjutkan kuliah. Saya melihat Sekolah Vokasi itu berbasis 

kemampuan (skill) yang berorientasi ke lapangan dan saya tertarik 
dengan jurusan manajemen agribisnis. Selain itu IPB merupakan 
salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terbaik di Indonesia. 
Saya masuk SV IPB melalui jalur undangan.

Semasa kuliah, saya pernah satu kali mendapat beasiswa 
Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) pada waktu semester V.

 Setelah lulus saya berkeinginan untuk bekerja sambil melanjutkan 
program alih jenis ke S1 dan S2. Dalam jangka satu tahun ke depan 
saya ingin bekerja di salah satu perusahaan swasta maupun BUMN. 
Ke depannya saya bercita-cita menjadi dosen dan bekerja di salah 
satu perusahaan maupun membuka bisnis.

Banyak tantangan yang dihadapi selama kuliah di IPB yaitu salah 
satunya bagaimana harus menyeimbangkan antara soft skill dan 
hard skill saya di tengah kesibukan kuliah. Serta membagi waktu 
belajar dan mengerjakan tugas dengan waktu atau kegiatan kuliah di 
SV IPB dengan jadwal kuliah yang padat karena proporsi mata kuliah 
praktikum lebih lama dibandingkan teori. Solusi yang dilakukan 
adalah dijalani dengan senang hati dan pandai –pandai mengelola 
waktu dan disiplin waktu walaupun harus merelakan waktu tidur dan 
istirahat.

Dyah Windianingrum
Lulusan Terbaik

 Program Studi Manajemen Agribisnis 
IPK 3.94

Selama kuliah di IPB, yang menjadi tantangan yaitu persaingan yang begitu ketat antar mahasiswa di dalam 
kegiatan perkuliahan maupun praktikum. Solusi yang saya lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut 
yaitu dengan cara bergaul dengan banyak teman tanpa memandang latar belakang apapun dan saling mendukung 
demi kebaikan dan kesuksesan bersama.

S
aya berasal dari DKI Jakarta dan lulusan MAS Al-Falah 
Jakarta Barat. Saya memilih Sekolah Vokasi Institut 
Pertanian Bogor (IPB) karena kuliah di IPB adalah salah 

satu impian terbesar saya. Sekolah Vokasi menjadi pilihan 
karena vokasi menciptakan lulusan yang lebih terampil karena 
banyaknya praktikum ketika masa perkuliahan. 

Selama kuliah saya aktif dalam kegiatan organisasi Resimen 
Mahasiswa, Himavoperta, dan Gema Nusantara. Setelah lulus 
saya berencana bekerja dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya 
di tempat bekerja yang masih dalam lingkup pertanian, 
mengumpulkan modal untuk memulai usaha, melanjutkan 
kuliah, dan membahagiakan kedua orangtua.

Selama kuliah tantangan yang sering kali dihadapi adalah 
jadwal kuliah yang sangat padat dengan sejumlah tugas 
yang cukup banyak, mengharuskan saya untuk bisa 
mengatur waktu agar bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Solusi yang dilakukan adalah dengan tidak menunda tugas 
yang diberikan sehingga tugas tidak menumpuk.
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LULUSAN TERBAIK

Hal. 5

ulus dari MAN 4 Jakarta, saya memutuskan memilih 

LSekolah Vokasi (SV) Institut Pertanian Bogor (IPB). 
Saya tertarik pada kompetensi-kompetensi yang 

diajarkan di IPB. Saya tahu bahwa IPB merupakan salah 
satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia. 
Di lain sisi, kampus IPB dekat dengan rumah saya, jadi 
lebih menghemat biaya dibanding harus kuliah ke daerah. 

Selama kuliah pernah mendapat beasiswa Peningkatan 
Prestasi Akademik (PPA) dari semester II hingga semester 
V. Selain itu saya pernah aktif di Panitia Hakrab 
Manajemen Industri angkatan 53. 

Setelah lulus, saya ingin bekerja. Alhamdulillah sekarang 
saya sudah bisa mengikuti program magang BUMN di PT. 
Bank Mandiri Tbk. Tapi saya juga menginginkan untuk 
kerja yang sesungguhnya di sebuah perusahaan. Sangat 
bersyukur sekali, jika program magang yang saya jalani 
ini dapat menjadi peluang saya untuk bekerja di PT. Bank 
Mandiri Tbk atau di perusahaan lain jika memang 
rezekinya. 

Saya juga memiliki keinginan untuk melanjutkan studi saya ke tahap S1. Harapannya saya bisa menjalankan 
keduanya secara bersamaan. Dan mendapatkan ekstensi studi S1 dengan jalur beasiswa. 

Target yang ingin saya capai ke depannya adalah saya ingin bekerja di perusahaan terkemuka dan mampu 
memiliki perusahaan sendiri di kemudian harinya. Saya juga ingin terus meningkatkan pendidikan saya sampai 
tingkat yang paling tinggi, kalau bisa dengan jalur beasiswa prestasi semua. Adapun niat terselip di hati saya, saya 
ingin bisa menjadi dosen di IPB. Saya ingin menjadi orang yang bisa membagikan ilmu saya kepada orang lain 
terutama mahasiswa IPB. Saya berharap semua target saya dapat tercapai di kemudian hari. 

Banyak tantangan yang dihadapi selama saya kuliah di IPB. Tapi saya selalu menjadikan tantangan yang saya 
dapat sebagai batu loncatan untuk sukses. Saya selalu belajar dari semua tantangan kuliah yang ada. Tak lupa 
selalu berdoa dan rajin membaca Al Quran setiap pagi agar seluruh urusan yang dihadapi selalu dimudahkan.

etelah lulus dari SV IPB, saya akan bekerja di salah satu perusahaan IT di Indonesia dan melanjutkan studi 

Sdi perguruan tinggi terbaik. Target ke depannya saya ingin membangun perusahaan IT sendiri yang dapat 
dikenal dan diterima di Indonesia bahkan negara lain, selain itu saya juga ingin membuat sekolah khusus di 

bidang IT supaya Indonesia lebih maju lagi ke depannya.

Sambil kuliah saya bekerja sebagai guru les privat dan sebagai freelancer dalam membuat aplikasi android.

aya memilih Sekolah Vokasi (SV) Institut Pertanian Bogor 

S(IPB) karena banyaknya lulusan dari SV IPB yang diterima di 
dunia kerja. Selain itu juga banyak yang melanjutkan studi di 

perguruan tinggi unggulan, baik dalam negeri maupun di luar 
negeri. Semua itu karena SV IPB adalah tempat di mana manusia-
manusia hebat diciptakan. Saya bisa masuk dan kuliah di SV IPB 
melalui jalur undangan, prosedur tersebut saya tempuh ketika saya 
bersekolah di SMAN 1 Sungai Tarab, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Selama kuliah saya pernah mendapatkan beasiswa PPA 
(Peningkatan Prestasi Akademik) pada semester enam. Selain itu 
saya adalah salah satu siswa berprestasi pada tingkat Sekolah 
Menengah Atas (SMA) dan berkesempatan untuk mengikuti program 
pemerintah daerah yaitu Study Tour ke Malaysia dan Singapura.

Selama kuliah saya mengikuti organisasi Micro IT Community, 
organisasi ini adalah salah satu organisasi Himpunan Mahasiswa 
Vokasi (Himovo) yang terdiri dari tiga program studi yaitu 
Manajemen Informatika, Teknik Komputer, dan Komunikasi. 
Kegiatan internasional yang pernah saya ikuti saat kuliah ialah 
mengikuti seminar yang diadakan oleh Google Developer Launchpad 
Indonesia yang diadakan di Jakarta.
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Lewanna Aziziyah Pohan
Lulusan Terbaik 

Program Studi Manajemen Industri,
IPK 3,94

Sri Wahyuni
Lulusan Terbaik

Program Studi Manajemen Informatika
IPK 3,5



LULUSAN TERBAIK
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ulus dari SMA Negeri 1 Ciawi, Bogor, saya memilih 

LSekolah Vokasi (SV) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
karena merupakan salah satu perguruan tinggi 

negeri yang memiliki prestasi yang baik, menghasilkan 
lulusan yang terpercaya serta mampu bersaing di dunia 
pekerjaan. Waktu itu masuk Sekolah Vokasi IPB melalui 
jalur undangan.

Selama kuliah saya pernah mendapatkan beasiswa 
Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Selama kuliah 
saya mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Vokasi 
Pangan dan Gizi (Himavopagi) sebagai Ketua 
Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan 
anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Catur IPB serta 
anggota D’Voice 2015.

Rencana saya setelah lulus adalah fokus bekerja di salah 
satu industri pangan juga  menempuh jenjang 
pendidikanyang lebih tinggi dan berkarir lebih baik lagi. 

Selama kuliah yang menjadi tantangan saya ketika 
jadwal praktikum dan kuliah yang padat serta tugas 
yang banyak. Yang saya lakukan adalah membagi waktu 
seefektif mungkin untuk menyelesaikan semuanya, 
memotivasi diri dengan berbagai tulisan, membuat 
kelompok belajar dan sharing. Selain itu, mengikuti 
kegiatan kemahasiswaan yang berhubungan dengan 
bidang saya serta tidak lupa untuk selalu berdoa dan 
meminta pertolongan  kepada-Nya.

Sevina Toni Hasbulloh
Lulusan Terbaik

Program Studi Manajemen Informatika
IPK 3,5

ulus dari SMAN 5 Bogor, saya memilih Sekolah 

LVokasi (SV) Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai 
tujuan studi selanjutnya dikarenakan pendidikan 

vokasi dapat menjadikan individu mahasiswa lebih 
terdidik dan terampil dengan konsep 70 persen praktik 
dan 30 persen teori. SV IPB dapat menghasilkan lulusan 
yang memiliki ketrampilan dan berkompeten di 
bidangnya.

Semasa kuliah saya pernah mendapat beasiswa PPA 
(Peningkatan Prestasi Akademik). Rencananya setelah 
lulus saya ingin melanjutkan studi ke jenjang sarjana 
sambil bekerja dan ingin terus studi sampai dengan 
jenjang S2 insya Allah dan mencari pengalaman dengan 
cara bekerja di perusahaan. 

Rahma Oktafani
Lulusan Terbaik

Program Studi  Ekowisata,
IPK 3,92

Selama kuliah tantangan terbesar adalah sulitnya membagi waktu dikarenakan jurusan saya termasuk yang 
sangat sering praktik ke lapang ditambah lagi dengan laporan yang sangat banyak dan mengharuskan mengikuti 
rapat-rapat untuk event di Program Studi Ekowisata serta membagi waktu bersama keluarga dan teman-teman. 
Solusi yang saya miliki yaitu harus dapat mendahulukan kepentingan yang sangat penting pada saat itu dan dalam 
setiap melakukan kegiatan harus tanggung jawab dan menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan agar 
tidak terjadi deadline yang menumpuk. 

Auliya Rachmahani Putri
Lulusan Terbaik Program Studi

Teknologi Produksi
dan Manajemen Perikanan Budidaya

IPK 3,89

aya dari SMAN 1 Purwakarta. Saya diterima di Sekolah 

SVokasi (SV)  Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur 
undangan. Saya memilih SV IPB karena memang cita-cita 

saya ingin kuliah di IPB.

Saya selalu mengingat kembali tujuan saya kuliah, bagaimana 
orangtua sudah membiayai saya kuliah dan semua hal yang telah 
saya lakukan selama kuliah, membuat saya bangkit dari 
perasaan kejenuhan yang terkadang muncul.

Selama kuliah saya pernah mendapatkan beasiswa Peningkatan 
Prestasi Akademik (PPA). Selain itu semasa kuliah saya pernah 
mengikuti kegiatan magang anggota Himpunan Mahasiswa 
Vokasi Pertanian (Himavoperta). Setelah lulus dari SV IPB, saya 
berencana ingin bekerja terlebih dahulu. Dalam satu tahun ini 
saya memiliki goal untuk bekerja dan kemudian penghasilan 
yang saya dapatkan bisa digunakan untuk membantu biaya 
kuliah adik saya di tahun depan. 



LULUSAN TERBAIK

Hal. 7

S
aya memilih Sekolah Vokasi (SV) Institut Pertanian Bogor (IPB) karena termasuk salah satu perguruan 
tinggi terbaik di Indonesia. Beberapa orang mengatakan bahwa lulusan IPB dapat lebih mudah 
mendapatkan pekerjaan sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan saya memilih IPB. 

Saya masuk SV IPB melalui jalur undangan. Dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya karena dapat 
diterima menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Semasa kuliah saya aktif di organisasi Micro IT Community. Rencana saya setelah lulus adalah akan 
melanjutkan studi saya dan ingin bekerja menjadi seorang programmer.

Selama kuliah di IPB, yang menjadi tantangan adalah ketika jadwal yang padat serta projek yang terdapat 
pada beberapa mata kuliah. Jadwal yang padat tersebut mengharuskan kita untuk dapat mengatur waktu 
dengan baik. Terutama jika projek tersebut dikerjakan secara berkelompok. Kita diharuskan mampu bekerja 
sama karena kesuksesan projeknya pun dipengaruhi oleh teamwork itu sendiri. Selama saya mengerjakan 
projek-projek tersebut secara berkelompok, salah satu faktor dalam membangun teamwork adalah 
kepercayaan satu sama lain. Jika tidak ada kepercayaan antar tim, maka akan sulit untuk bekerja sama.
 

Manajemen waktu diperlukan untuk menghadapi jadwal padat tersebut, begitu pun dalam pengerjaan projek. 
Besarnya kemungkinan terjadi kegagalan atau error dalam pengerjaan projek perlu diperhitungkan sehingga 
tidak terjadi yang namanya 'keteteran'.

Firda Nurbaiduri Intani
Lulusan Terbaik 

Program Studi Teknik Komputer
IPK 3,99

Wisuda-Ku Sekolah Vokasi | Edisi November/2018 

GALERI FOTO


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

