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WISUDA
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 19 September, 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.
 
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 
153.986 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

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

Wisuda IPB:
Kita Dihadapkan Pada
Kondisi Smart Society 4.0

Highlight

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 September/2018

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali mewisuda 

Ilulusannya dalam Wisuda dan Penyerahan Ijazah 
Tahap I Tahun Akademik 2018/2019 di Gedung 

Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB Dramaga, 
Bogor (19/9). Pada wisuda tahap ini, IPB akan 
menyerahkan ijazah kepada 800 orang lulusan yang 
terdiri dari 652 orang lulusan bergelar sarjana, 46 
orang lulusan Program Dokter Hewan, 82 orang lulusan 
bergelar magister sains, 12 orang lulusan bergelar 
magister manajemen, dan 8 lulusan bergelar doktor.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya 
mengatakan bahwa tantangan pembangunan nasional 
saat ini dan mendatang dirasakan semakin berat. 
Salah satu permasalahan yang masih perlu 
mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional 
adalah penguatan daya saing melalui peningkatan 
kompetensi sumberdaya manusia. Sumberdaya 
manusia yang berdaya saing akan mampu mengubah 
setiap tantangan menjadi peluang. Inilah salah satu 
soft skill yang harus dibangun bagi lulusan perguruan 
tinggi di Indonesia selain kemampuan penalaran dan 
kreativitas.

Selengkapnya di halaman 3



FOKUS

IPB Akan Buka Program Santripreneur dan Petani Muda

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 

DKarir Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali 
menggelar Studium Generale Pembekalan 

Karir Pra Wisuda Tahap l Tahun Akademik 2018/2019. 
Acara digelar di Auditorium Andi Hakim Nasution 
Kampus IPB Dramaga, Bogor (17/9).

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Pendidikan 
dan Kemahasiswaan, Dr. Drajat Martianto, MSc 
menyampaikan bahwa pendidikan di IPB sudah 
merupakan pendidikan paripurna bagi para lulusan. 
IPB sudah memberikan ilmu berupa hardskill dan 
softskill, namun ada banyak hal yang masih perlu 
dipelajari dan diamati meski tidak lagi di bangku 
kuliah. Para lulusan tidak akan lagi menghadapi ujian 
seperti  ujian tengah semester, ujian akhir semester, 
ujian comprehension, namun ujian terbesar adalah 
ujian kehidupan di masyarakat.

“Semua tahu, nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
merupakan faktor penting untuk menunjukkan 
capaian kita, namun IPK ternyata ada di urutan ke-20 
sekian sebagai penentu kesuksesan. Kualitas 
perguruan tinggi terbaik juga berada di urutan ke-30 
sekian sebagai penentu faktor kesuksesan. Jadi apa? 
Menurut Jack Ma, jika mau sukses kuncinya adalah 
creativity dan independent thinking,” ujarnya.

Dalam studium generale ini wisudawan dibekali dan 
diberi tips sukses menghadapi masa pasca wisuda. 
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Karir dan 
Karakter, Direktorat Kemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir, Handian Purwawangsa, S.Hut, 
M.Si dalam kesempatan ini mensosialisasikan 
program Santripreneur dan Petani Muda IPB. 

“Ini program yang pertama di IPB. IPB akan fasilitasi 
betul lulusan yang  ingin jadi petani. Ini merupakan 
program baru yang bermula dari banyaknya 
pertanyaan kenapa lulusan IPB tidak jadi petani. 
Untuk itu IPB akan melaunching pusat pelatihan 
Santripreneur dan Petani Muda. Di sini lulusan yang 
ingin jadi petani akan dilatih selama dua minggu, kita 
cari fasilitas permodalan, dari BRI, BNI dengan skema 
Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lulusan IPB yang tertarik 
bisa dapat pinjaman tanpa bunga. Terkait lahan, 
Bappeda Kabupaten Bogor sudah mendata. Ada 13 
hektar lahan tidur yang bisa dipergunakan,” ujarnya.

Menurutnya, semua komoditas yang dikembangkan 
oleh Santripreneur dan Pemuda Tani ini sudah ada 
calon pembelinya. Sebagai contoh, PT. Sidomuncul 
membutuhkan dua ton per hari daun katuk kering.

“Atau ingin menjadi petani bayam. Dibutuhkan satu 
ton per hari untuk restauran Jepang. Sekarang 
kemampuan supply Bayam hanya  100-150 kg per 
hari saja. Jadi Petani Muda tentu tidak akan dilepas 
begitu saja. Setelah dilatih, Petani Muda bisa 

langsung berproduksi. Akan ada audisi untuk lolos 
menjadi Petani Muda. Jadi yang betul-betul niat dan 
siap, akan dibiayai. Bulan depan akan dilaunching 
Program Petani Muda IPB,” ujarnya.

Selain itu, akan ada Program Sekolah Kopi dan 
terbuka untuk sepuluh orang peserta. Kesempatan ini 
diberikan kepada lulusan IPB yang betul-betul ingin 
jadi Barista. Sementara bagi lulusan yang ingin 
langsung memulai karirnya di perusahaan, akan ada 
Job Fair pada 20-21 september 2018 nanti dimana 
lulusan IPB bisa langsung melamar pekerjaan.

Dalam Studium Generale ini, IPB menghadirkan R. 
Sophia Alizsa, Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) 
Bank BRI yang juga alumnus IPB. Sophia mengatakan 
bahwa kelulusan adalah awal perjuangan. Menjadi 
sukses bukan diperoleh dengan mudah. Bermodal 
pintar saja  tidak cukup. Contohnya betapa sering Jak 
Ma ditolak di beberapa perguruan tinggi.

“Keberhasilan tidak didapat secara instan. Di BRI, 75 
persen pegawainya merupakan generasi milenial. 
Kunci nomor satu adalah  integritas. Integritas tidak 
terjaga, kita berurusan dengan hukum. Ada lima nilai 
yang harus kita miliki yakni integrity, attitude, 
capacity, spirit, dan performance. Dalam setiap 
pribadi para wisudawan harus memiliki tatto imajiner 
yang positif. Punya tatto imajiner yang baik akan 
membentuk personal brand,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sophia juga memberikan lima 
tips untuk generasi milenial. Yakni never stop learning 
di tempat kerja. Be unique, mendalami dan mencari 
keunikan diri.

“Buatlah keahlian kita dirasakan dan keberadaan kita 
bisa memberi kontribusi untuk komunitas atau tempat 
kerja.  Keep creative,  berusaha berpikir out of the 
box dan kreatif memecahkan masalah. Stop 
complaining, berusaha mencari solusi saat 
menghadapi masalah dan harus siap memberikan 
solusi. Strong relationship, membangun relasi dengan 
berbagai kalangan dan pihak yang positif,” ujarnya.

Narasumber lainnya adalah Vidia Chairunnisa, Pemilik 
CV. Nacre Mutiara Indonesia yang juga alumnus IPB. 
(dh/Zul)
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“Ini program yang pertama di IPB. IPB akan fasilitasi betul lulusan yang  ingin jadi petani.” 

Ada lima nilai yang harus kita miliki

yakni integrity, attitude, capacity,

spirit, dan performance.

“
”
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Hal. 3

elain itu, tantangan lain yang patut kita perhatikan 

Sadalah kondisi bahwa sebagian besar lulusan 
perguruan tinggi cenderung sebagai pencari kerja 

(job seeker) daripada pencipta lapangan pekerjaan (job 
creator) atau entrepreneur (wirausahawan). Adapun 
lapangan pekerjaan yang tersedia pertumbuhannya tidak 
sebanding dengan banyaknya lulusan pendidikan tinggi 
setiap tahunnya. Hal ini harus kita sikapi dengan adaptif, 
terutama para lulusan yang akan terjun ke dunia kerja,” 
ujar Rektor IPB.

Rektor IPB menambahkan, saat ini kita dihadapkan pada 
kondisi Smart Society 4.0 dimana terdapat sebelas 
perubahan kehidupan 4.0. Pertama perubahan teknologi 
4.0 telah mewarnai kehidupan kita seperti internet of 
things, big data, robotic, artificial intelligence dan 3D 
printing.Teknologi 3D printing akan mengisi bidang 
pendidikan, kesehatan, konstruksi dan kebutuhan 
industri. 

Kedua, perubahan secara massif dari product based 
menjadi platform based. Product based berbasis produk 
yang memiliki batas waktu dengan asset yang menjadi 
sangat penting. Ketiga, perubahan makna ownership ke 
sharing concept dimana kolaborasi menjadi suatu hal 
yang penting.

Kemudian keempat adalah perubahan pekerjaan dan 
profesi. Pekerjaan abad 20 perlahan-lahan akan 
digantikan oleh pekerjaan baru berbasis teknologi 4.0. 
Kelima adalah perubahan perilaku dan gaya hidup. 
Fenomena yang terjadi sekarang seperti phubbing, 
dimana setiap orang selalu melihat handphone kapanpun 
dan dimanapun. Keenam perubahan peta kompetisi. Dulu 
orang melihat nokia berkompetisi dengan siemens namun 
sekarang dengan samsung, apple dan lainnya. Ketujuh 
perubahan regulasi dan cara pandang dalam 
pengelompokan industri dan lapangan kerja baru.

“Kedelapan adalah perubahan sumber kedaulatan baru 
yaitu data. Data menjadi sesuatu yang penting, dimana 
sekarang siapa yang menguasai big data akan menguasai 
dunia. Kesembilan perubahan menjaga trust dan reputasi 
menjadi tumpuan kehidupan. Menjaga trust dan reputasi 
menjadi sebuah tuntutan karena setiap transaksi 
memerlukan rating dari klien. Kesepuluh perubahan skill 
baru, mulai dari complex problem solving, critical 
thinking, creativity, people management, coordinating 
with others, emotional intelligence, system skills, service 
orientation, negotiation, dan cognitive ability. Ini semua 
merupakan skill yang harus kita kuasai dan akan menjadi 
inspirasi bagi IPB bagaimana merumuskan kurikulum 
yang dapat melahirkan para lulusan dengan skill-skill 
seperti ini. Dan kesebelas adalah perubahan orientasi 
spasial. Saat ini tidak banyak yang melirik desa, tapi ke 
depan, desa akan menjadi tumpuan dengan ekonomi dan 
teknologi yang akan terus berkembang,” kata Rektor.

Rektor menegaskan, jadi hal tersebutlah yang kemudian 
membuat IPB merumuskan visi 2045 menjadi techno-
socio entrepreneurial university yang terdepan dalam 
memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi 
unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, 
biosains tropika. Oleh karena itu, hal ini merupakan 
sesuatu yang sangat penting untuk kita wujudkan agar 
para lulusan menjadi technopreneur dan/atau 
sociopreneuragar bisa memecahkan masalah bangsa ini. 

Ke depan, IPB memainkan peran-peran kekinian yang 
selalu berpegang teguh kepada visi dan misi, dengan 
langkah-langkah strategis dan konkrit dan tertuang dalam 
Strategic Initiatives IPB 4.0 yang terdiri dari IPB Care, IPB 
Green, IPB Biz,  IPB Smart, IPB Lead, IPB Excel dan IPB 
Share.

“Saat ini IPB telah mengukir berbagai prestasi yang 
membanggakan. Alhamdulillah, 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 MPKMB 55 Sekolah Vokasi,” ujar Rektor IPB.

Di tingkat nasional, IPB mendapat Peringkat III 
Klusterisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diadakan 
oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti). Selama dua tahun ini (2017 dan 
2018) 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 PTN pada tahun 2018 ini.

Begitu pula dengan Sumberdaya Manusia (SDM) yang 
dimiliki, IPB juga mendapatkan penghargaan sebagai 
Perguruan Tinggi Peringkat I Nasional Kriteria SDM pada 
tahun 2017. Peringkat I Nasional Bidang Inovasi Tahun 
2018 dan Peringkat II Nasional Kriteria Kemahasiswaan. 
Selain itu, IPB mendapat anugerah Peringkat I PTN-BH 
dengan Rapor Terbaik dalam Pelaksanaan Program, 
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017, Peringkat III 
Anugerah Humas PTN dan Kopertis 2017 Kategori 
Publisitas dari Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi RI, serta Peringkat III atas Keterbukaan 
Informasi Publik.

“Akhir kata, saya ucapkan selamat bergabung kepada 
seluruh lulusan pada hari ini dengan Himpunan Alumni 
IPB. Saya berharap alumni IPB semakin kuat dan kompak 
dengan semangat “Satu Hati Satu IPB” demi membangun 
IPB dan Indonesia secara konkrit di bidang pertanian 
secara luas. Hingga wisuda pada tahap ini, IPB telah 
memiliki 153.986 orang alumni,” ujarnya. (Awl/Zu)

Wisuda IPB: Kita Dihadapkan Pada Kondisi Smart 
Society 4.0
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S
aya lulus dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau. 
Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan 
perguruan tinggi impian saya sejak kelas II sekolah 

menengah. Saya diterima di IPB melalui jalur Seleksi 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). 
Ketertarikan saya terhadap pertanian, karena dorongan 
untuk mengikuti jejak orang tua saya yang berlatar 
belakang pekerjaan di bidang perkebunan. Seiring 

berjalannya waktu, saya ingin menggali dan mempelajari lebih dalam terkait 
pertanian Indonesia yang menurut saya masih sangat berpotensi untuk 
dikembangkan secara luas. IPB sebagai kampus pertanian terbaik di Indonesia 
merupakan tujuan saya untuk mencapai apa yang saya cita-citakan tersebut.

Saya merupakan penerima Beasiswa Darmasiswa Chevron Riau (DCR) selama 
empat tahun penuh. Seleksi beasiswa tersebut dilakukan pada saat saya masih 
dibangku kelas III SMA dan saya memperoleh peringkat dua dari 100 penerima 

beasiswa yang terdiri dari siswa-siswi SMA se Provinsi Riau.

Saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dan Saya juga aktif di beberapa kepanitiaan 
berskala nasional dan internasional seperti Fruit Indonesia 2016 dan Field Day 2017. 

Setelah lulus, saya ingin melanjutkan studi pascasarjana, kemudian kembali ke daerah dan bersama-sama 
masyarakat membangun pertanian di sana menjadi lebih baik. Target ke depan, saya ingin menjalankan bisnis.

Dalam perkuliahan, mahasiswa IPB dituntut untuk bekerja dalam tekanan seperti laporan praktikum dan tugas 
yang secara rutin dikumpulkan setiap hari dalam satu minggu merupakan tantangan bagi saya. Solusi untuk 
menghadapi hal tersebut ialah kita harus dapat memanajemen waktu dengan baik sehingga pekerjaan dapat 
selesai tepat waktu dengan tidak mengorbankan hak dan kebutuhan pribadi.

LULUSAN TERBAIK

S
etelah lulus dari SMAN 2 Bogor saya memutuskan memilih 
Institut Pertanian Bogor (IPB) karena merupakan salah satu 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia dan saya 

memiliki cita-cita menjadi seorang dokter.  IPB memiliki Program 
Studi (Prodi) Kedokteran Hewan yang merupakan Prodi unggulan 
dan terbaik di Asia Tenggara yang membuat saya semakin yakin 
untuk masuk IPB. Alhamdulillah saya lolos dalam Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama kuliah saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)  Himpunan Mahasiswa Profesi 
Satwa Liar  di Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia.

Setelah diwisuda, saya ingin melanjutkan studi di Program 
Pendidikan Dokter Hewan (PPDH) untuk mendapatkan gelar 
dokter hewan di program PPDH IPB. Setelah itu saya ingin 
melanjutkan studi S2 dan mengikuti pengangkatan Calon Pegawai 

Rahmi Kalida
Lulusan Terbaik
Fakultas Pertanian
IPK 3,90

Ratu Dinda Putri Desyana
Lulusan Terbaik

Fakultas Kedokteran Hewan
IPK 3,93

Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi dosen di FKH IPB. Rencana lain yang ingin saya capai adalah menjadi dokter 
hewan khususnya di bidang medik konservasi yang menangani pelestarian satwa endemik di Indonesia seperti 
orangutan ataupun gajah.

Saya ingin mengabdikan diri saya untuk mencerdaskan bangsa dan mengambil andil dalam upaya pelestarian 
satwa liar di Indonesia.

Hal. 4

A
lasan saya memilih IPB adalah karena IPB merupakan Perguruan Tinggi 
berbasis Pertanian terbaik di Indonesia. Sejak  SMA saya memiliki ketertarikan 
di sektor pertanian khususnya bidang perikanan. Terlebih di daerah asal saya, 

sektor perikanan budidaya merupakan sektor unggulan, sehingga semakin 
membulatkan tekad saya untuk mendaftar di IPB pada jurusan tersebut.
 
Selama saya di IPB, saya mendapat beasiswa Sobat Bumi dari Pertamina 
Foundation pada semester 5-8, dan pada semester 3-4 saya mendapat beasiswa 
dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada saat SMA, saya aktif sebagai Ketua OSIS 

dan menjadi lulusan terbaik bidang akademik. Serta pada saat SMP, saya juga 
berhasil menjadi lulusan terbaik SMPN 14 Depok.

Selama kuliah saya aktif di Himpunan Mahasiswa Akuakultur (Himakua), serta menjadi 
Komandan Tingkat (Komti) di Program Tingkat 
Persiapan Bersama (TPB)/ Program Pendidikan 
Kompetensi Umum (PPKU) IPB.  Saya aktif menjadi 
Asisten Praktikum di delapan Mata Kuliah di Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan. Selain itu saya aktif 
menjadi panitia di beberapa kegiatan seperti Masa 
Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB), Pekan 
Inovasi Mahasiswa (Pimnas) ke 29 IPB, dan lainnya.

Setelah lulus saya berencana untuk mencari pengalaman bekerja secara profesional baik di perusahaan swasta 
maupun di pemerintahan. Apabila sudah tepat waktunya, saya ingin melanjutkan studi S2. Saya memiliki target 
yaitu memiliki pengalaman kerja yang baik serta memiliki kemampuan bahasa asing yang baik sehingga nantinya 
dapat melanjutkan studi S2 di luar negeri dan mendapatkan beasiswa.

Muhamad Gustilatov
Lulusan Terbaik

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
IPK 3,81
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LULUSAN TERBAIK

Hal. 5

etelah lulus dari SMAN Banyumas, saya memilih 

SInstitut Pertanian Bogor (IPB), karena IPB merupakan 
kampus dengan Fakultas Peternakan terbaik di 

Indonesia. Saya masuk IPB melalui jalur Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Saya bisa kuliah 
di IPB berbekal Beasiswa Bidikmisi. Selama kuliah saya aktif 
di Dewan Mushola dan Lembaga Dakwah Fakultas.

Setelah lulus saya berencana melanjutkan studi ke jenjang 
yang lebih tinggi. Selain itu saya ingin mendedikasikan ilmu 
saya di bidang pengembangan ilmu genetik dan pemuliaan 
ternak di Indonesia. Saya merupakan anak pertama dari tiga 
bersaudara. Ayah saya seorang buruh dan Ibu merupakan ibu 
rumah tangga.

Untuk mencapai cita-cita, saya belajar dengan giat, 
mengikuti setiap mata kuliah, tidak pernah absen dalam 
praktikum karena praktikum sangat penting untuk 
peningkatan skill, dan yang terpenting adalah berdoa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa serta meminta ridho orang tua.

Titania Aurelia Nur Rohyat
Lulusan Terbaik

Fakultas Peternakan
IPK, 3,93 

Ferawati Oktia N
Lulusan Terbaik

Fakultas Kehutanan
IPK 3,82

etelah lulus dari SMA 1 Majenang, Cilacap, saya memilih 

SInstitut Pertanian Bogor (IPB) untuk tujuan studi karena 
IPB merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia. 

Saya masuk IPB melalui jalur Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Saya merupakan mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi. 
Selama kuliah, saya pernah mengikuti organisasi mahasiswa 
seperti Tree Grower Community, IFSA (International Forestry 
Student Assosiation), Dewan Keluarga Mushola  
Ibaadurrahman dan kepanitian acara baik di departemen atau 
fakultas.

Saya juga mengikuti program sinergi, jadi masih melanjutkan 
ke pascasarjana IPB. Setelah lulus akan mencari pekerjaan 
dan ingin mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS). Saya anak ketiga dari tiga bersaudara dan pekerjaan 
orang tua saya adalah wiraswasta. 

Tantangan paling saya ingat adalah saat saya di tingkat akhir 
S1 dan sedang menjalani kuliah program fastrack. Saya 
diharuskan lulus tepat waktu karena saya fastrack tetapi 
penelitian saya tidak ada perkembangan atau dikatakan gagal 
sehingga saya harus ganti penelitian.

Mu’minah Mustaqimah
Lulusan Terbaik

Fakultas Teknologi Pertanian
IPK, 3,93 

aya lulus dari SMAN 1 Bogor. Saat SMA, saya 

Smendapatkan Medali Perak dalam Olimpiade 
Sains Nasional (OSN) Bidang Astronomi tahun 

2013. Kemudian saat kuliah, saya pernah 
mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat. 

Beberapa prestasi yang pernah saya dapatkan 
ketika di IPB adalah penerima hibah dana Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM) pada tahun 2015, 
2016 dan 2018, Juara I pada Tanoto Student 
Research Awards (TSRA) tahun 2016 dan Juara II 
pada program yang sama di tahun 2017, Best Oral 
Presentation di bidang Energi pada 24th Tri 
University International Joint Seminar and 
Symposium (TRI-U IJSS) di Mie University, Jepang 
pada tahun 2017 dan terpilih menjadi Mahasiswa 
Berprestasi Fakultas Teknologi Pertanian pada tahun 
2016 dan 2017.

Saya pernah menjadi delegasi IPB di beberapa kegiatan internasional diantaranya adalah Tohoku Science 
Summer Program (TSSP) di Tohoku University, Jepang pada 2016, Nagaoka Summer School for Young 
Engineers (NASSYE) di Nagaoka University of Technology, Jepang pada 2017, The 15th Hokkaido Indonesian 
Association Scientific Meeting (HISAS) di Hokkaido University, Jepang pada 2018 serta MIT Global Startup 
Workshop (MIT GSW) di Bangkok, Thailand pada 2018. 

Setelah lulus, saya akan melanjutkan studi magister dan alhamdulillah telah diterima di Ondokuz Mayis 
University, Turki melalui jalur beasiswa YTB (Türkiye Bursları).

Karena saya berkuliah di Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, ada lumayan banyak praktikum dan 
kegiatan yang cenderung tidak biasa dilakukan oleh perempuan. Sebagai contohnya adalah belajar prosedur 
penggunaan alat perbengkelan, membongkar dan mempelajari struktur motor bensin dan diesel, hingga belajar 
dan praktik mengemudikan traktor roda dua dan roda empat. Ini merupakan hal baru yang saya hadapi, dan 
saya harus banyak belajar dan membiasakan diri. Namun alhamdulillah, berkat bantuan dan dukungan seluruh 
pihak mulai dari dosen, tenaga kependidikan, hingga teman-teman yang sangat kooperatif, hal ini dapat diatasi 
dengan baik.
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Resti Cahyati
Lulusan Terbaik

Fakultas Matematika dan IPA
IPK, 3,95

aya sangat bersyukur karena dapat menimba ilmu di 

Ssalah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia 
yakni Institut Pertanian Bogor (IPB). Saya berasal dari 

SMAN 55 Jakarta. Saya diterima di Departemen Statistika IPB 
melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SBMPTN). Selama perkuliahan saya aktif dalam Himpunan 
Profesi Statistika Gamma Sigma Beta (GSB). Selain itu, 
sebagai salah satu penerima beasiswa Tanoto Foundation, 
saya juga aktif dalam Tanoto Scholars Association IPB. 
Setelah lulus, saya akan bekerja dan mengaplikasikan ilmu 
yang telah dapat selama perkuliahan sekaligus mencari 
beasiswa untuk melanjutkan studi pascasarjana. 

Tantangan terberat saya selama berkuliah di IPB adalah saat 
harus beradaptasi dengan kehidupan Tingkat Persiapan 
Bersama (TPB), dimana seluruh mahasiwa baru dengan 
beragam kebudayaan disatukan dan diwajibkan untuk tinggal 
bersama di asrama. Namun seiring berjalannya waktu, saya 
menemukan maksud yang diharapkan IPB dari kebijakan 
tersebut, yakni untuk menciptakan nilai kebersamaan dan 
toleransi antar penghuni asrama yang mana akan menjadi 
bekal menghadapi kehidupan saya ke depannya

Target setelah lulus rencananya saya ingin mencoba berkarir terlebih dahulu untuk menambah pengalaman dan 
kemudian akan dilanjutkan dengan berwiraswasta jika sudah memiliki modal yang cukup.

Nindy Widianingrum
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPK, 3,95 

S
aya berasal dari  Tulungagung, 
Jawa Timur. Saya lulus dari SMA 
Negeri 1 Srengat, Blitar dan 

saya memilih Institut Pertanian 
Bogor (IPB) karena sejak kecil 
saya bercita-cita ingin menjadi 
Sarjana Ekonomi. Dan Jurusan 
Ekonomi untuk anak IPA ada di 
IPB. Selain itu saya memang dari 
dulu ingin kuliah di IPB.

Selama kuliah saya mendapat 
Beasiswa Bidikmisi. Prestasi saya 
selama SMP, SMA dan 
Kuliah adalah Juara 
Harapan I Olimpiade 
Matematika se-
Karesidenan Kediri 2009, 
Juara II Olimpiade 
Matematika se-Kabupaten 
Tulungagung 2010, Finalis 
English Championship 
Senior High School Level 
2013, 10 Wisudawan 
Terbaik SMA Negeri 1 Srengat 2014, Finalis 
IDEAS Studentpreneur Summit di Universitas 
Gadjah Mada 2015, Delegasi dalam room 
Potential Culture Future Leader Summit 

2016, Juara III lomba Tari Tradisional di Kalbis 
Institute 2017, Juara Debat Ekonomi dalam 

HIPOTEX R 2017 di Institut Pertanian 
Bogor, Finalis International 
Microeconomics Competition di 
Universitas Padjajaran 2017, Kepala 
Kontingen IPB dan memperoleh 
penghargaan tim Penampil Terbaik 
Gebyar Festival Tari 2017 di Universitas 
Brawijaya, Best Papers dalam acara 
Bank Indonesia-APAEA Joint 

International Conference and Call for 
Papers di Bali 2018.

Selama kuliah, saya aktif 
menjadi Bendahara Divisi 
Discussion and Analysis 
HIPOTESA Fakultas Ekonomi 
dan Manajemen (FEM) tahun 
2015 sampai dengan 2016, 
tahun 2015 sampai dengan 
2016 saya menjadi Sekretaris 
Departemen Keahlian Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Lises Gentra Kaheman, tahun 2016 sampai 2017 
saya menjadi Kepala Departemen Keahlian UKM 
Lises Gentra Kaheman dan tahun 2016 sampai 
2017, saya menjadi Anggota Divisi Discussion and 
Analysis HIPOTESA FEM.

Mia Mustika Hutria Utami
Lulusan Terbaik

Fakultas Ekologi Manusia
IPK, 3,89 

S
aya lulusan dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Saya memilih Institut 
Pertanian Bogor (IPB) sebagai tujuan studi karena IPB merupakan 
kampus pertanian terbaik di Indonesia dan merupakan salah satu 

kampus favorit di Indonesia dan terakreditasi A. Selain itu IPB juga 
memiliki jurusan Gizi Masyarakat terakreditasi A.

Selama kuliah saya pernah mendapat beasiswa Peningkatan Prestasi 
Akademik (PPA). Prestasi yang pernah saya raih selama kuliah adalah 
sebagai peraih IPK 4.0 pada Tingkat Persiapan Bersama (TPB).

Selama kuliah, saya di Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA) Kemala 
(Lampung) dan Himpunan Mahasiswa Gizi. Selain itu, saya juga 
pernah aktif pada kegiatan sosial diantaranya Gizi Bakti Masyarakat 
dan Edukasi Gizi. 

Setelah  lulus, rencananya saya ingin  melanjutkan studi S2 
yang linier dengan mengambil jurusan ilmu gizi. Setelah itu 
saya ingin jadi dosen atau bekerja di industri pangan sambil 
membuka usaha kuliner.

Saat ini saya bekerja freelance proyek WHO yang bekerja 
sama dengan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan 
(BPOM) dan IPB, saya menjadi enumerator dalam proyek 
terkait label pangan kemasan.
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Dimas Novianto
Lulusan Terbaik

Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan

IPK, 3,90

aya lulusan dari SMA Negeri 1 Malingping Lebak-Banten. 

SSaya masuk Fakultas Kedokteran Hewan Institut 
Pertanian Bogor (IPB) karena keinginan almarhum ayah 

saya. Saya masuk melalui jalur Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). 

Sewaktu SMA, saya pernah menjuarai lomba karya ilmiah di 
tingkat nasional. Selama kuliah, saya ikut Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Keilmiahan yakni Forum For Scientific Studies 
(Forces) dan Himpunan Profesi Hewan Kesayangan dan Satwa 
Akuatik (HKSA). Kegiatan Internasional yang pernah saya ikuti 
adalah Six University Initiative Japan Indonesia (SUIJI).

Saya lulus sebagai Sarjana Kedokteran Hewan pada tahun 2016 
lalu lanjut kuliah di Program Pendidikan Dokter Hewan 
(PPDH)IPB

Saat ini saya sudah bekerja di Klinik Hewan di daerah Cikarang. 
Rencananya setelah lulus PPDH, saya ingin melanjutkan 
pekerjaan saya di klinik hewan tersebut dan jika ada 
kesempatan untuk melanjutkan sekolah, saya berencana untuk 
mengambil major veterinary virology atau biologi molekuler. 
Target ke depan, saya ingin bekerja dan mencari beasiswa 
untuk melanjutkan studi master di bidang veterinary virology.

Saya dilahirkan di keluarga sederhana. Almarhum ayah saya merupakan pensiunan guru sejarah SMA dan ibu 
saya merupakan ibu rumah tangga. Saya merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. 

Tantangan terberat saya selama kuliah adalah ketika rasa malas belajar menghampiri saya dan minder terhadap 
teman-teman yang lain. Untuk mengatasi rasa malas belajar, saya ingat ibu yang selalu berjuang untuk saya 
dan ingat kampung halaman. 

Fitri Hidayati
Lulusan Terbaik
Program Magister

IPK: 3,95

etelah berhasil menyandang gelar sarjana, saya menjadi 

SPegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai Besar Karantina 
Pertanian  Surabaya, wilayah kerja Pelabuhan Ketapang 

Banyuwangi. Saya kemudian mendapat beasiswa dari Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian dan saya pilih 
Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk tujuan studi magister saya 
karena IPB merupakan perguruan tinggi negeri pertanian 
terbaik di Indonesia.

Ke depan setelah wisuda, saya akan kembali bekerja di instansi 
sebagai medik veteriner karantina untuk mengaktualisasikan 
ilmu yang saya dapatkan dan senatiasa mengembangkan diri. 

Selama kuliah hal yang terberat bagi saya adalah jauh dari 
keluarga, gagap teknologi (gaptek). Sehingga keinginan saya 
dan angan-angan saya adalah ingin segera bertemu dengan 
keluarga dan hal ini menjadi motivasi untuk segera 
menyelesaikan setiap tugas dan tahapan studi. Terkait gaptek 
saya selalu membuka diri, mau belajar, dan berteman dengan 
siapa saja.

Saran saya untuk adik-adik kelas, pahami bahwa belajar adalah ibadah, bersungguh-sungguhlah, kelak engkau 
akan beruntung. Ikuti setiap ada moment ilmiah baik nasional maupun internasional. Ikuti organisasi-organisasi 
di kampus yang dapat mengembangkan intelektual, spiritual dan sosial.

Andri Amaliel Managanta
Lulusan Terbaik
Program Doktor

IPK: 3,74

Saya berasal dari Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Berbekal Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri 
(BPPDN), saya pilih Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai 
tujuan studi saya karena IPB sebagai perguruan tinggi negeri 
terbaik di Indonesia dan diakui kualitasnya di tingkat 
internasional serta merupakan perguruan tinggi terbaik yang 
fokus dalam pengembangan pertanian. 

Dalam disertasi saya, saya mengangkat terkait Kemandirian 
Petani dalam Meningkatkan Produktivitas Usahatani Kakao di 
Provinsi Sulawesi Tengah. Ini akan sangat bermanfaat bagi 
petani. Sehingga setelah lulus, saya berencana melanjutkan 
penelitian, melakukan pendampingan pada petani kakao dalam 
upaya memandirikan petani agar memiliki daya saing, daya 
saing dan daya sanding serta mengembangkan komoditas 
kakao sebagai komoditas unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah 
sehingga Indonesia mampu menjadi produsen kakao terbesar 
di dunia.

Tantangan selama masa studi adalah kesehatan dan keluarga. 
Solusi yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan 
tersebut adalah selalu mendiskusikannya dengan komisi 
pembimbing sekaligus sebagai orang tua. Saran saya untuk 
adik-adik  mahasiswa yang sedang belajar, untuk senantiasa 
tekun dan tabah. Yakinlah di balik kesulitan pasti ada 
kemudahan.
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