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SAMBUTAN REKTOR
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 17 Oktober, IPB kembali
mewisuda 800 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.

Kabar dari Wisuda IPB:
Peraih Medali Emas Paralayang
Asian Games Ambil Beasiswa S2 di IPB

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali melepas lulusan
terbaiknya sebagai sumberdaya manusia yang
berkualitas dan siap membangun sektor pertanian
dalam arti luas dalam Upacara Wisuda dan Penyerahan
Ijazah Tahap II Tahun Akademik 2018/2019 ini
dilaksanakan di Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB
Dramaga, Bogor (17/10). Ada 800 orang lulusan, yang
terdiri dari 645 orang lulusan program Sarjana, 28 orang
lulusan program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, 115
orang lulusan program Magister dan 12 lulusan program
Doktor.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya
mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang masih
perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan
nasional adalah penguatan daya saing melalui
peningkatan kompetensi sumberdaya manusia. Selain itu,
tantangan lain yang patut kita perhatikan adalah kondisi
bahwa sebagian besar lulusan perguruan tinggi cenderung
sebagai pencari kerja (job seeker) daripada pencipta
lapangan pekerjaan (job creator). Adapun lapangan
pekerjaan yang tersedia pertumbuhannya tidak sebanding
dengan banyaknya lulusan pendidikan tinggi setiap
tahunnya.
“Jika kita ingin terlepas dari permasalahan ini, para
lulusan harus terus mengasah diri sehingga memiliki
sepuluh karakter sukses yakni pembelajar, jujur atau
integritas, kreatif, disiplin, punya kepedulian sosial,
komunikatif, berpikir kritis, berkepribadian kompetitif,
cerdas secara emosi dan memiliki interpersonal yang
baik,” ujar Rektor IPB.
Selengkapnya di halaman 3

ALAMAT
REDAKSI

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
154.786 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 harihari mendatang menyongsong kejayaan IPB dan Bangsa
Indonesia.
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FOKUS
Pesan dari Pembekalan Pra Wisuda IPB:
Perusahaan Berebut Karyawan Most Wanted

irektorat Kemahasiswaan dan

D

Kegiatan ini juga menghadirkan sosok-sosok

Pengembangan Karir Institut Pertanian

sukses. Mereka adalah Dian Mariani (Human

Bogor (IPB) menggelar Studium

Resource Manager Nutrifood Indonesia),

Generale Pembekalan Karir dan Pelatihan

Heryotomo Wiryasono (Senior Consultant

Curriculum Vitae (CV) Pra Wisuda Program

GLINTS), dan Febri Iman (Talent Acquisition &

Sarjana Tahap II Tahun Akademik 2018/2019 di

Onboarding Bukalapak).

Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB
Dramaga, Bogor (15/10). Studium Generale ini

Dalam paparannya Dian mengatakan bahwa hal

mengusung tema “How to Become The Job

pertama yang harus diketahui lulusan adalah

Applicant That Emplyoyers Look For”.

knowing yourself. "Kita harus 90 persen yakin
ingin bekerja sesuai background pendidikan

Dalam sambutannya, Direktur Kemahasiswaan

kita. Choose your career and path. Dengan nilai

dan Pengembangan Karir IPB, Dr. Alim Setiawan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi, biasanya

mengatakan bahwa IPB berusaha

seorang lulusan akan memiliki sifat percaya diri

memperpendek masa tunggu lulusan agar

lebih besar. Dunia pekerjaan bukan hanya tes.

segera mendapatkan pekerjaan dengan

Tidak semua problem dapat diselesaikan dengan

melakukan serangkaian upaya
mulai dari pelatihan softskill, job fair, pelatihan

predikat cumlaude, " katanya.

wawancara kerja hingga in campus recruitment.

Menurutnya saat ini perusahaan kesulitan

"Selain itu kita masih ingin berikan bekal

mendapatkan karyawan karena ternyata

terakhir sebelum diwisuda yakni dengan ada

perusahaan itu berebut mencari orang yang

studium generale ini untuk mereview dan

sama. Dan mereka memperebutkan 10 persen

menambah pengetahuan lulusan IPB,” ujarnya.

dari pencari kerja yang most wanted.

Dr. Alim berharap wawasan dan pelatihan yang

“Menjadi nilai tambah bagi para lulusan IPB

diberikan mampu menambah bekal bagi lulusan

bahwa IPB masuk dalam ring satu dari

IPB dalam menghadapi era disrupsi ekonomi.

perusahaan Nutrifood. Bagi lulusan dengan

Era yang membutuhkan skill berbeda yakni

ijasah ring satu dengan IPK tinggi, ada poin

creativity, critical thinking, communication dan

lebih. IPK penting tapi bukan paling penting.

collaboration.
“Dunia bisa berubah. Yang bisa menentukan

Ada panduan bagi perusahaan dalam mencari
karyawan yakni college, organisation

keberhasilan dalam berkarir adalah karakter.

experience, achievement or awards,

Oleh karena itu kita harus tahu karakter apa

volunteerism activity, community experience,

yang harus kita miliki untuk sukses. Kita bisa

toeﬂ and ielts score, course or informal

mencontoh karakter Lukmanul Hakim, yang

education dan scholarship,” ujarnya.

namanya diabadikan dalam Al Qur'an padahal
dia bukan nabi ataupun wali. Ada empat K dari

Tak kalah motivatif, narasumber lainnya pun

karakter Lukman yakni kejujuran, komitmen,

bertutur untuk memberikan gambaran dan

kesungguhan dan keteguhan dalam memegang

motivasi agar para calon wisudawan lebih

kebenaran,” ujarnya.

percaya diri untuk menghadapi dunia pasca
kampus. (dh/Zul)
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Kabar dari Wisuda IPB:
Peraih Medali Emas Paralayang Asian Games Ambil Beasiswa S2
di IPB

L

ulusan IPB harus menjadi seorang pembelajar
yang terus menimba ilmu dimanapun berada.
Memiliki kejujuran atau integritas akan membuat
lulusan mampu untuk dipimpin dan memimpin. Selain
itu kreativitas yang dibumbui dengan inovasi menjadi
salah satu karakter yang harus dimiliki oleh lulusan IPB
agar dapat bersaing di tengah masyarakat.
“Semangat dan berkepribadian kompetitif itu tidak
gampang putus asa, kerja keras, rajin dan fokus
hingga berhasil serta tidak mudah menyerah. Dan
seseorang yang memiliki kecerdasan emosi akan
mampu menerima, menilai, mengelola, serta
mengontrol semua emosi yang dimilikinya dan orang di
sekitarnya. Interpersonal yang baik (Good
Interpersonal Skill) dimana karakter ini berhubungan
dengan kemampuan mengenali, menghadapi dan
berinteraksi dengan orang lain, baik individu maupun
masyarakat. Orang yang memiliki interpersonal yang
baik akan memiliki kesempatan mendapat tempat
dimanapun dia bekerja,” kata Rektor.
Pada kesempatan ini, Rektor menambahkan bahwa
pada usianya yang ke-55 tahun, IPB semakin
menunjukkan perannya dalam pembangunan nasional,
baik sumbangsih di bidang kebijakan maupun SDM
generasi penerus bangsa.
IPB baru saja meluncurkan Konsep Agro-Maritim 4.0.
Konsep Agro-Maritim 4.0 memandang darat, laut dan
udara sebagai satu kesatuan yang melibatkan sistem
sosial, ekonomi, dan ekologi kompleks dengan
pendekatan transdisiplin, terpadu dan partisipatif.
Konsep Agro-Maritim 4.0 diharapkan dapat menjadi
rujukan dalam merumuskan kebijakan bangsa
Indonesia. Konsep ini juga diharapkan dapat
mendorong transformasi pembangunan Indonesia yang
berbasiskan pada kekuatan sumberdaya agro-maritim
melalui pemanfaatan teknologi digital secara cerdas
dan bijaksana.
IPB juga telah mengukir berbagai prestasi yang
membanggakan. Tahun 2018 ini lembaga
pemeringkatan internasional QS mengumumkan
bahwa IPB menjadi salah satu dari 100 perguruan
tinggi terbaik di dunia versi QS World University
Ranking by Subject Agriculture and Forestry. Di tingkat
internasional lainnya, mahasiswa baru IPB angkatan 55
telah mencetak rekor dunia The Most 3D People
Formation. Kemudian disusul rekor MURI Konﬁgurasi
Paper Mob 3D dengan Kreasi 73 Formasi di Masa
Perkenalan Mahasiswa Baru (MPKMB) 55 Sekolah
Vokasi.
Tahun 2018 ini pula IPB mendapat Peringkat ke-3
Klusterisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang
diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi. IPB juga mendapat Anugerah
Widyapadhi Peringkat 1 Nasional sebagai penghargaan
atas upaya IPB untuk mengembangkan inovasi dan
komersialisasi inovasi. IPB juga mendapat
Penghargaan Mitra Peneliti Asing Terbaik Kategori
Perguruan Tinggi Negeri (PTN). IPB juga mendapat
Peringkat I Nasional Bidang Inovasi dan Peringkat II
Nasional kriteria Kemahasiswaan Tahun 2018.
”Selain itu, di bidang SDM, sebagai wujud kepedulian
IPB terhadap masa depan pendidikan elemen
masyarakat yang berprestasi internasional, IPB
memberikan beasiswa bagi peraih medali emas Asian
Games. Beasiswa ini diberikan untuk studi lanjut
jenjang S2 di IPB, atas nama Hening Paradigma, atlet
Peraih Medali Emas Paralayang yang telah mendaftar di
Program Studi S2 Ilmu Pangan untuk Tahun 2019,”
tutur Rektor.
Pada kesempatan ini, Rektor IPB juga mengajak
wisudawan dan tamu undang untuk mendoakan
korban 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.
“Pada kondisi darurat, IPB telah menghimpun
sumbangan atau penggalangan dana untuk para
korban bencana. IPB bekerjasama dengan Himpunan
Alumni memberikan beasiswa serta bantuan hidup
selama menempuh pendidikan di IPB bagi yang
terdampak serius seperti rumah yang hancur dan
kehilangan mata pencaharian. IPB juga membantu
mahasiswa asal Palu, Donggala dan Sigi untuk kembali
ke kampung halaman,” ujarnya.
Selain itu, IPB memfasilitasi mahasiswa Universitas
Tadulako yang terkena dampak bencana untuk
sementara mengikuti pendidikan di IPB melalui skrema
credit earning secara gratis (bebas Uang Kuliah
Tunggal/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
154.786 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)
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LULUSAN TERBAIK

S

aat masih bersekolah di SMA N 1 Gombong
Kabupaten Kebumen, saya berharap untuk bisa

melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Alhamdulillah, keinginan tersebut tercapai. Saya ingin

melanjutkan studi di IPB karena suasana dan lingkungan
belajar di IPB kondusif untuk mengembangkan ketertarikan
saya pada tanaman. Tentu saja Departemen Agronomi dan
Hortikultura adalah jurusan yang paling tepat untuk
memenuhi ketertarikan itu.
Ilmu dan pengalaman di bangku kuliah akan saya aplikasikan
dan amalkan untuk membantu pengembangan pertanian
Indonesia melalui bekerja di bidang usaha pertanian,
kemudian membuka usaha pertanian sendiri, dan pada

Dwi Wahyu
Rokhmaningsih
Lulusan Terbaik
Fakultas Pertanian
IPK 3,98

akhirnya dapat menyebarkannya ke petani lain.
Target saya di masa yang akan datang adalah menjadi petani
komoditas khas Indonesia (terutama hortikultura dataran
rendah), karena saat ini banyak komoditas khas terutama
buah dan sayuran yang tergeser oleh komoditas dari luar
negeri, oleh karena itu kepopulerannya perlu diangkat
kembali.
Selama kuliah, saya pernah menjadi pengurus Himpunan
Mahasiswa Agronomi (Himagron). (Awl)

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu

perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Banyak kakak

kelas dari SMA yang kuliah di IPB dan lokasinya di provinsi

Jawa Barat jadi masih terjangkau, itu alasan saya masuk IPB.
Selain itu, di Jawa Barat hanya IPB yang memiliki Fakultas
Kedokteran Hewan (FKH) (waktu itu belum ada FKH Universitas
Padjadjaran). Saya memilih Fakultas Kedokteran Hewan karena
awalnya guru di SMA yang menyarankan agar pilih FKH saja di
IPB. Lalu setelah didiskusikan dengan orang tua ternyata
disetujui. Alasan lainnya karena di daerah saya banyak petani
yang memelihara hewan ternak namun masih kurang mengerti
tentang kesehatannya sehingga saya berﬁkir bisa membantu
mereka dan belum ada profesi dokter hewan di daerah kami.
Ilmu yang didapat akan saya aplikasikan untuk membantu para
peternak hewan terutama yang ada di daerah saya. Selain itu
rencana setelah lulus, saya ingin melanjutkan studi (Program
Pendidikan Profesi Dokter Hewan) terlebih dahulu untuk
mendapatkan gelar dokter hewan (Drh).

Noura Ahraeny

Lulusan Terbaik
Fakultas Kedokteran Hewan
IPK 3,83

Organisasi yang saya ikuti selama kuliah di IPB yaitu BEM FKH IPB
2016-2017 dan Himpunan Minat Profesi (HIMPRO) Ruminansia
2016-2017. Saya alumni dari SMAN 1 Pangandaran. (Awl)
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LULUSAN TERBAIK

semakin yakin untuk belajar di IPB karena
program studi ini ternyata memiliki akreditasi
internasional.

Andhika Nanda Bagja

Lulusan Terbaik
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK 3,71

A

lasan saya memutuskan untuk menimba
ilmu di Institut Pertanian Bogor (IPB)
karena ketika mengenyam pendidikan
SMA, saya mendapatkan sosialisasi mengenai IPB
dari salah seorang perwakilan mahasiswa yang
datang ke sekolah. Akhirnya saya tertarik untuk
mengenyam pendidikan di IPB karena IPB
merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik
yang merepresentasikan Indonesia sebagai
negara agraris.
Selain itu, saya memiliki minat pada kelautan
Indonesia dan mengetahui bahwa IPB memiliki
program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan. Saya

Setelah lulus dari IPB, saya memiliki mimpi besar
untuk berkontribusi sebagai Ocean Environmental
Scientist dan melakukan kegiatan entrepreneur
yang berbasis kelautan dan aquakultur. Untuk
mencapai mimpi itu saya akan memilih karir
sebagai Ocean Environmental Scientist. Setelah
memiliki pengalaman kerja yang cukup, saya juga
memiliki hasrat yang kuat untuk memperdalam
ilmu yang telah saya pelajari dengan melanjutkan
studi S2 jurusan Environmental Engineering.
Selain kegiatan akademis, saya juga aktif
mengikuti berbagai organisasi seperti
International Association of Students in
Agricultural and Related Sciences (IAAS) IPB,
Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi
Kelautan, dan World Merit Indonesia. Saya juga
memiliki prestasi dengan memenangkan lomba
Argoquiz dan mendapatkan biaya riset Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM). Di tingkat
internasional, saya meraih juara III pada lomba
karya ilmiah di NPUST, Taiwan.
Saya senang dapat menempuh pendidikan di IPB
karena saya dapat pelajaran yang paling
berharga yaitu kebersamaan di dalam
keberagaman. (Awl)

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di
IPB. Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas
Peternakan (Fapet) merupakan program studi
pilihan. Alasan saya memilih jurusan ini secara
tidak langsung karena bapak saya penggemar
burung dan ayam sehingga ada ketertarikan
untuk mempelajarinya.
Semasa perkuliahan banyak ilmu yang saya
dapatkan dan sekarang ini saatnya
mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Saya

Ihda Kamila

Lulusan Terbaik
Fakultas Peternakan
IPK, 3,88

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) tidak asing di
pikiran saya. Saya telah mengenal apa itu

IPB sejak duduk di bangku SMP. Akan tetapi

belum terbesit keinginan kuliah di sini karena

lokasinya yang cukup jauh dari rumah.
Keinginan untuk masuk ke IPB muncul sewaktu
di bangku SMA kelas tiga ketika saya diberi
dorongan oleh kakak yang berdomisili di Depok
untuk mencoba mengambil Seleksi Nasional

ingin bekerja di bidang peternakan khususnya
nutrisi ternak seperti quality control, R&D,
maupun petugas penyuluh lapang.
Semasa perkuliahan saya aktif berorganisasi
mulai dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Forces, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Fakultas Peternakan hingga aktif di paguyuban
Beswan Baituzzakah Pertamina. Saya juga aktif
dalam kepanitiaan dan juga menjadi Master of
Ceremony (MC). Prestasi yang saya raih yaitu
menjadi mahasiswa berprestasi IPK tertinggi
kedua se-departemen tahun 2016 dan 2017,
serta menjadi Fapet Ambassador. (Awl)
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S

tudi di Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu
cita-cita saya sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saya

memilih IPB sebagai kampus impian karena IPB memiliki

predikat yang baik dalam skala nasional maupun internasional.
Selain itu, IPB juga memiliki budaya kampus yang merakyat.
Alhamdulillah, empat tahun silam saya dinyatakan lulus dan
menjadi salah satu mahasiswi IPB dari SMA Negeri 1 Cianjur melalui
jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
Saya diterima sebagai mahasiswi program studi (prodi) Silvikultur,
Fakultas Kehutanan. Di prodi ini, saya belajar banyak mengenai
cara, teknik, serta penerapan teknologi dalam budidaya tanaman
kehutanan. Saya juga belajar bagaimana memperoleh solusi dalam
permasalahan rehabilitasi hutan dan lahan.

Syifa Paxia Rinaldi
Lulusan Terbaik
Fakultas Kehutanan
IPK 3,74

Selama kuliah, saya pernah memperoleh beasiswa dari Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, Astra, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Selain kuliah, saya juga mengikuti beberapa organisasi dalam
rangka pengembangan softskills. Saya pernah menjadi Ketua Divisi

Hubungan Masyarakat Dormitory Linguistic Club 2014/2015, Bendahara kedua Himpunan Mahasiswa Tjiandjoer
IPB 2015/2016, Bendahara Kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan 2015/2016, anggota Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum for Scientiﬁc Studies 2016/2017, dan Ketua Grup Keilmuan Forest Nutrition
Group Himpunan Mahasiswa Silvikultur (Tree Grower Community) 2016/2017.
Selain itu, saya juga pernah menjadi ﬁnalis Program Kreativitas Mahasiswa bidang pengabdian masyarakat
(PKM-M) yang didanai oleh Kemenristekdikti tahun 2018, memperoleh peringkat pertama dalam Tanoto Student
Research Award tingkat IPB tahun 2017, peringkat kedua Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) tingkat
nasional Agrapana Fair di Universitas Riau tahun 2016, dan ﬁnalis dalam kompetisi Business Plan BISKUIT
tingkat Tingkat Persiapan Bersama (TPB) IPB tahun 2015. (Awl)

Ilmu yang saya dapat belum tahu persisnya akan
diaplikasikan kemana, yang pasti saya ingin berbagi
ilmu yang sudah didapatkan untuk kebaikan. Bisa
dalam bentuk sharing kepada sesama, maupun
karya dalam pekerjaan.

Chiara Nadya Tanudjaja
Lulusan Terbaik
Fakultas Teknologi Pertanian
IPK, 3,98

B

erkuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB)
karena saya tahu bahwa IPB merupakan
salah satu perguruan tinggi terbaik di
Indonesia. Beberapa program studi di IPB juga
sudah terakreditasi secara internasional.
Saya memilih program studi Teknologi Industri
Pertanian (TIN) karena kompetensi yang
ditawarkan sesuai dengan minat saya. Di TIN, saya
bisa belajar banyak mengenai agroindustri. Bukan
hanya pengolahan komoditas, namun mempelajari
keseluruhan proses pada agroindustri, termasuk
manajemen, pengolahan limbah, bisnis, dan lainlain. Departemen TIN juga telah terakreditasi oleh
ABET (Accreditation Board for Engineering and
Technology).

Rencana setelah lulus mau mencari pengalaman
kerja dulu sebelum melanjutkan studi. Saya ingin
mencoba bekerja di industri Fast Moving Consumer
Goods (FMCG) atau management consultant.
Organisasi yang pernah saya ikuti yaitu Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) IPB Debating
Community (IDC), beberapa kali mewakili IPB di
kompetisi debat bahasa Inggris dan Model United
Nations (MUN) nasional dan internasional, serta
pernah menjabat sebagai Wakil Presiden UKM IDC.
Selama kuliah saya juga aktif sebagai Pengurus di
UKM Keluarga Mahasiswa Katolik IPB (KeMaKI).
Prestasi yang pernah saya raih semasa kuliah di IPB
adalah menerima beasiswa dari Tanoto Foundation,
menjadi Juara II Mahasiswa Berprestasi IPB Tahun
2017, Juara III National University Debating
Championship Kopertis III Tahun 2017, menjadi
delegasi IPB untuk Geneva International MUN,
Swiss (2016), Nanyang Technological MUN,
Singapura (2017), Juara I Agroquiz International
Association of Students in Agricultural and Related
Sciences (IAAS) 7th Olympic (2015), Juara III The
2017 Asia Paciﬁc Undegraduate Project
Competition, Pintung, Taiwan (2017) dan peserta
Kyoto University Winter Program (2018). Saya
lulusan SMA Regina Pacis Bogor. (Awl)
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T

idak ada alasan khusus, tetapi saya tertarik
dengan istilah Institut Pertanian Bogor (IPB)
sebagai Institut Pesantren Bogor dan saya
bersyukur memilih IPB sebagai tempat saya menuntut
ilmu di perguruan tinggi.
Memilih program studi Matematika di Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB,
dikarenakan saya memiliki buta warna parsial, jadi
saya mencari jurusan yang tidak terlalu membutuhkan
perbedaan warna. Di samping itu dalam kehidupan
sehari-hari, terutama ilmu logika dan ilmu peluang
sangat berguna dalam pengambilan keputusan.
Rencana setelah lulus, saya ingin bekerja dulu untuk
meringankan beban orang tua. Setelah itu, saya ingin
melanjutkan kuliah sesuai bidang pekerjaan. Jika diberi
kesempatan, saya ingin melanjutkan kuliah di Jepang
terutama di bidang riset operasi.
Saya mengikuti organisasi Gumatika (Gugus Mahasiswa
Matematika) sebagai kepala Departemen Keilmuan.
Prestasi yang saya peroleh adalah mendapatkan medali
perak dan ﬁnalis MaG-D (Mathematical Analysis and
Geometry Day) IX Institut Teknologi Bandung (ITB)
pada tahun 2016 dan ﬁnalis MISSION 2.0 (Mathematic
ITS Calculus Competition) di Institut Teknologi
Surabaya (ITS) pada tahun 2016. Saya lulusan di SMA
Negeri 1 Comal Kabupaten Pemalang. (Awl)

Slamet Nuridin

Lulusan Terbaik
Fakultas Matematika dan IPA
IPK, 3,95

Saya memilih program ilmu ekonomi syariah IPB
karena memiliki cakupan belajar yang luas tidak
hanya mempelajari prinsip-prinsip syariah dalam
ekonomi tetapi juga ekonomi secara luas.
Saya ingin mengaplikasikan ilmu yang saya
dapatkan untuk bekerja di bidang Islamic Finance.
Rencana setelah lulus saya ingin bekerja di
perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Fokus utama saya untuk tahun-tahun awal
bekerja adalah untuk mengembangkan skill dan

Diva Oktavia Erwindasari

Lulusan Terbaik
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPK, 3,86

I

nsitut Pertanian Bogor (IPB) merupakan
perguruan tinggi kelas dunia yang memiliki

keunggulan akademik dan riset. Tidak hanya

lingkungan akademis yang kental, tetapi juga
berwawasan kewirausahaan. Selain itu Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan komunitas di IPB
cukup lengkap sehingga mampu mengakomodir
mahasiswa dalam mengembangkan softskill. Selain
itu IPB mendorong mahasiswa untuk berprestasi di
berbagai bidang baik itu akademis, seni, maupun
wirausaha.
Saya pilih program studi Ilmu Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
dikarenakan saat ini ekonomi syariah tengah
berkembang, sehingga kebutuhan sumberdaya

menambah pengalaman. Selain itu agar
mengetahui secara langsung peluang
perkembangan ekonomi syariah.
Organisasi yang pernah saya ikuti selama kuliah di
IPB yaitu Dewan Gedung Asrama Putri Tingkat
Persiapan Bersama (TPB) IPB, Lembaga Dakwah
Fakultas (LDF) Formasi FEM, anggota Sharia
Economics Student Club (SES-C) IPB, Komunitas
Rintik Hujan, Forum Lingkar Pena Bogor.
Prestasi yang pernah saya raih selama kuliah
adalah juara II Tilawatil Qur'an putri Asrama TPB
(2014), juara III National Call for Paper The 3rd
PESTA, Universitas Teknologi Malaysia (2016), juara
I Sharia Economic Olympiad, SES-C IPB (2016),
juara I Bogor Art Festival Tulis Puisi (2016, 2017,
2018), juara III Olimpiade Ekonomi Islam tingkat
Nasional Universitas Sumatera Utara (USU) Sharia
Day (2017), juara I IPB Art Contest Tulis Puisi
2018. Saya berasal dari SMA N 1 Purworejo. (Awl)

manusia di bidang ekonomi syariah cukup tinggi.
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S

aya merupakan lulusan SMA Negeri
Sumatera Selatan tahun angkatan 2011.
Saya masuk Institut Pertanian Bogor (IPB)

Program Studi Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK).
IPB merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik
di Indonesia sehingga saya berkeinginan untuk
melanjutkan studi di IPB. Saya memilih program
studi Ilmu Keluarga dan Konsumen karena program
studi ini satu-satunya di Indonesia sehingga saya
merasa tertantang untuk belajar di sini.
Ilmu yang telah saya dapatkan selama di bangku
kuliah sangat bermanfaat baik bagi diri saya baik
dalam kehidupan pribadi maupun di dunia kerja.
Setelah lulus dari IPB, saya berniat untuk
melanjutkan studi S2 saya ke luar negeri atau
bekerja di perusahaan ternama di Indonesia. Selama
empat tahun masa kuliah, saya mengikuti kegiatan
organisasi di IPB. Tahun 2015-2016 saya menjadi
bendahara di Himpunan Ilmu Keluarga dan
Konsumen (Himaiko) divisi Consumer Club dan
menjadi ketua divisi pada tahun 2016-2017.

Vici Lucyta Lestari
Lulusan Terbaik
Fakultas Ekologi Manusia
IPK, 3,86

(dh/Zul)

A

walnya tidak pernah terbersit sebelumnya kalau saya akan kuliah di Institut Pertanian Bogor

(IPB). Keinginan untuk kuliah di IPB tersebut muncul pada akhir masa SMA karena waktu

itu ada program sosialisasi dari kakak kelas.

Saat itu juga hati saya langsung tertuju pada salah satu fakultas yaitu kedokteran hewan. Saya
mulai masuk tahun 2012 di program sarjana kedokteran hewan, hingga akhirnya saya sampai pada
tahap Program Profesi Dokter Hewan ini. Alasan saya memilih fakultas ini awalnya hanya karena
saya menyukai kucing dan profesi ini menurut saya
cukup unik karena masih banyak orang yang belum
terlalu tahu tentang profesi ini di daerah saya pada
waktu itu.
Banyak sekali ilmu yang telah saya dapatkan selama
kurang lebih 6 tahun saya menjalani pendidikan di IPB
ini. Saya berharap dapat mengaplikasikan ilmu ini di
kehidupan bermasyarakat nantinya, terutama di dunia
kerja. Saat kuliah saya pernah mengikuti organisasi
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran

Rita Nuryani
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan

IPK, 3,86

Hewan (FKH) dan Himpunan Profesi (Himpro)
Satwaliar, selain itu saya juga aktif di Paguyuban Karya
Salemba Empat (KSE) IPB.
Semasa kuliah saya merupakan salah satu penerima
beasiswa KSE selama empat periode, mulai periode
2014/2015 hingga 2017/2018. Selain itu juga

mendapatkan kategori lulusan terbaik program sarjana FKH pada wisuda tahap II Oktober tahun
2016 yang lalu. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Ciamis. (Awl)
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S

aya berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Alhamdulillah
menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya dapat
menimba ilmu di salah satu kampus terbaik Indonesia,
Institut Pertanian Bogor (IPB) tercinta. Saya menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya
(Bpk. Mukhlis dan Ibu Mufarida) dan Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP) atas beasiswa yang diberikan.
Suasana pembelajaran di IPB (semangat belajar mahasiswa
yang tinggi, kualiﬁkasi dosen yang luar biasa, fasilitas
laboratorium dan perpustakaan yang nyaman) menjadi
alasan saya memilih IPB (lagi) sebagai kampus untuk
melanjutkan kuliah S2. Hal tersebut membuat saya sangat
menikmati masa-masa perkuliahan yang alhamdulillah atas
izin Allah akhirnya dapat menyelesaikan studi selama 24
bulan.

Fitria Nur Aini
Lulusan Terbaik

Program Magister
IPK: 4,00

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam memperoleh bahan pakan, saya rasa pemanfaatan
bahan lignoselulosa sebagai biomassa paling melimpah di bumi akan menjadi tren di masa depan. Namun
hal ini perlu didukung dengan teknologi yang tepat agar lignoselulosa dapat menjadi pakan yang eﬁsien
baik dalam hal harga maupun dalam konteks nutrisi, serta applicable dan sustainable baik di tingkat
industri maupun peternak. Ilmu-ilmu dalam mempelajari hal tersebut tersedia di program studi Ilmu
Nutrisi dan Pakan (INP), hal inilah yang menjadi alasan saya memilih mengambil program studi INP.
Saya berkeinginan untuk membagikan ilmu yang diperoleh di IPB kepada sesama pencari ilmu bidang
peternakan di mana pun berada, harapan saya yakni menjadi dosen, atas izin Allah semoga impian ini
dapat terwujud. Saya berharap momentum wisuda ini dapat menjadi langkah awal kita para wisudawan
IPB untuk menjalankan peran masing-masing dengan bekal ilmu yang telah dimiliki dengan satu tujuan
bersama yakni pro pertanian (dalam arti luas).(awl)

agar terus berada pada baris terdepan bidang
keilmuan.

Andri Amaliel Managanta
Lulusan Terbaik
Program Doktor
IPK: 3,74

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) merupakan
perguruan tinggi terbaik di bidang
peternakan. Reputasinya bahkan bisa
bersaing secara internasional. Saya menempuh
S1 dan S2 juga di IPB, sehingga saya dengan
mantap memilih IPB untuk menempuh jenjang
S3. Ditambah lagi dengan prestasi IPB yang
semakin baik dalam “world class university”.
Program studi yang saya pilih adalah Ilmu Nutrisi
dan Pakan (INP) karena sangat sesuai dengan
bidang Nutrisi Ternak yang saya geluti.
Kurikulumnya terus dikembangkan agar dapat
membekali mahasiswa untuk dapat bersaing
secara internasional. Dosen yang mengajar
merupakan ahli di bidangnya masing-masing
dengan pengalaman yang dapat menginspirasi
mahasiswanya untuk menjadi lebih baik.
Peralatan penelitian pun terus dikembangkan

Saat ini saya merupakan seorang peneliti di
Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan bidang
keahlian Bioteknologi Nutrisi Ternak Ruminansia.
Menjalani program Doktor di Program Studi INP
IPB sangat berkorelasi sehingga bermanfaat
dalam pekerjaan saya dan dapat
mengembangkan keahlian saya dengan dasar
ilmu yang saya peroleh di IPB.
Mendapat gelar Doktor bagi saya merupakan
awal perjalanan saya secara profesional di
bidang peternakan. Saya akan terus
mengaplikasikan ilmu dan kemampuan yang
saya miliki untuk memajukan sektor peternakan
di Indonesia dari berbagai sisi, baik peternak,
industri, pemerintah maupun dari sisi keilmuan.
IPB akan selalu menjadi mitra terbaik untuk
mencapai hal tersebut.
Sebagai peneliti, saya berharap dapat
menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi
dunia peternakan, sebagai hasil dari riset yang
dapat diaplikasikan untuk mensejahterakan
peternak Indonesia dan meningkatkan daya
saing peternakan Indonesia di antara negara
lain. Harapan saya, semua pemain dalam bidang
peternakan akan dapat bersaing secara global
dengan negara maju lainnya sehingga dapat
mengharumkan nama Indonesia. Semoga, ilmu
yang saya miliki dapat bermanfaat bagi keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara. (Awl)
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