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Assalamu’alaikum wr.wb

Kepada para wisudawan yang berbahagia, atas nama pribadi, pimpinan dan seluruh 
sivitas akademika 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 21 Februari 2018, IPB kembali mewisuda 750 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 dan alumni merupakan 
partner yang penting dan strategis dalam membangun bangsa dan negara pada 
umumnya dan membangun IPB pada 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 150.393 
orang alumni. Kepada seluruh lulusan pada hari ini 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 masingmasing dalam 
menempuh hari-hari mendatang menyongsong kejayaan IPB dan Bangsa Indonesia

Rektor:
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Prof. Erika : Para Lulusan IPB 
Memiliki Kemampuan Analisis Tinggi

irektorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni (DPKHA) DInstitut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Studium Generale Pra 
Wisuda di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (19/2). Acara ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
kepada para calon wisudawan yang akan segera memasuki dunia karir.

Direktur DPKHA IPB, Dr. Syarifah Iis Aisyah, menyampaikan, bahwa kondisi 
ketenagakerjaan Indonesia belum memberikan harapan bagi penurunan 
angka pengangguran. Peluang kerja yang ada jauh lebih kecil bila 
dibandingkan dengan jumlah lulusan perguruan tinggi. Akibatnya, tingkat 
persaingan untuk mendapatkan pekerjaan juga semakin tinggi. “Lulus 
kuliah bukan akhir segalanya, tetapi menjadi awal dimulainya tantangan 
menghadapi dunia kerja,” ujarnya.

Menurutnya, di era pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 
tenaga kerja Indonesia harus siap menghadapi persaingan. “Dalam 
persaingan mendapat pekerjaan yang diinginkan, pastinya kita dituntut 
untuk memiliki berbagai kemampuan. Biasanya kita selalu fokus pada 
berbagai kemampuan yang bersifat teknis, akan tetapi ada kemampuan 
yang sering kita lupakan yang juga terbilang sangat penting, yaitu softskill.  
Tidak ada tawaran lagi, satu-satunya untuk menghadapi hal itu adalah 
dengan mempersiapkan bahasa Inggris dengan baik. Itu modal utama 
dalam menghadapi tantangan dunia kerja,” tandasnya.

Sementara, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB, 
Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, mengatakan, para lulusan IPB harus bisa 
cepat beradaptasi dengan dunia kerja dan perlu menyiapkan softskill yang 
cukup. “Siapa yang tidak memiliki kapabilitas yang cukup, harus siap 
tersisih dalam dunia kerja,” kata Prof. Erika.

Prof Erika menambahkan, IPB memiliki DPKHA yang dapat memfasilitasi 
dan menjembatani lulusan IPB dengun dunia kerja. Sejumlah kegiatan 
DPKHA IPB yang telah dan terus dilaksanakan untuk membantu para 
lulusan, di antaranya info lowongan kerja, in campus recruitment, job fair, 

serta pelatihan karier dan soft skill. Para lulusan IPB, terangnya, mempunyai 
kelebihan dalam persaingan di dunia kerja, salah satunya memiliki kemampuan 
analisis yang tinggi.

“Saya sangat bangga dengan lulusan IPB, karena memiliki kekuatan dalam 
analisis. Oleh karena itu, tetaplah jeli dengan analisismu, tetaplah memberikan 
informasi yang terbaik untuk perkembangan dunia pertanian secara 
keseluruhan,“ ujarnya.

Prof Erika menjelaskan, kewirausahaan menjadi perhatian bagi para lulusan, 
membuka lapangan pekerjaan adalah salah satu bukti kesiapan dalam 
menghadapi dunia kerja yang semakin tinggi. Entrepreneurship dipandang 
sebagai suatu kegiatan yang mempunyai potensi menciptakan dan 
meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja. Sektor entrepreneur menjadi 
sangat penting karena keterbatasan pemerintah menyediakan lapangan kerja 
kepada masyarakatnya.

Anggaran pemerintah terbatas membuka lapangan kerja baru, sedangkan di lain 
pihak angkatan kerja terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk. 
Pertumbuhan angkatan kerja memberi tekanan terhadap ketersediaan 
lapangan kerja di suatu daerah. Jika daerah tidak mampu menyediakan lapangan 
kerja, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Jika sektor 
entrepreneurial berkembang, maka tingkat pengangguran dapat ditekan lebih 
kecil.

“Di berbagai negara, peranan sektor entrepreneur menciptakan lapangan kerja 
sudah mendapat pengakuan. Banyak negara menyadari bahwa jumlah 
perusahaan yang tumbuh cepat menjadi kunci penciptaan lapangan kerja. Oleh 
karena itu, sektor entrepreneur perlu diberi perhatian dan dilindungi,” ujar Prof 
Erika.

Dalam Studium Generale Pra Wisuda kali ini menghadirkan dua narasumber, 
yakni President General Manager Total E & P Indoneisa, Arividya Noviyanto; dan 
Founder Agrowisata Kebun Jeruk Eptilu, Rizal Fahreza.(Awl)
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ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria, kembali melepas R750 lulusannya dalam acara Wisuda dan Penyerahan Ijazah Tahap V 
Program Sarjana, Profesi Dokter Hewan, dan Pascasarjana Tahun 

Akademik 2017/2018. Acara digelar di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (21/2).

Dalam kesempatan ini, rektor menyampaikan selamat kepada para lulusan 
atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Lebih lanjut, rektor 
mengatakan, IPB merupakan ladang persemaian yang subur bagi calon-
calon pemimpin bangsa yang berintegritas dan mampu menjadi trend 
setter perubahan di era disrupsi ini. IPB memiliki komitmen besar untuk 
mencetak pemimpin-pemimpin bangsa ini melalui sejumlah langkah, 
yakni penguatan talent pool sejak dini dan melalui proses yang sistematis.

“Termasuk di antaranya tahun 2018 ini akan membuka jalur baru seleksi 
masuk IPB, yaitu jalur Ketua OSIS atau jalur talenta kepemimpinan. Pada 
tahun ini, IPB akan mengundang para Ketua OSIS dari SMA terbaik di 
Indonesia untuk melanjutkan studi di IPB, menjadi bagian penting IPB 
dalam mendorong proses transformasi bangsa ini. IPB akan mengasah 
potensi mereka untuk dijadikan calon-calon pemimpin bangsa baik bidang 
technopreneur, teknokrat, sociopreneur, maupun di bidang lainnya. Para 
Ketua OSIS telah memiliki gen leadership yang bagus dan teruji, sehingga 
akan menjadi bibit-bibit unggul pemimpin bangsa yang kelak dengan 
sentuhan IPB Insya Allah akan mampu menjadi trend setter perubahan 
bangsa ini menjadi bangsa Indonesia yang tangguh, berdaulat dan 
mandiri,” papar rektor.

Rektor juga menyampaikan, tahun ini, IPB akan membuka kelas 
internasional sebagai bentuk komitmen untuk semakin  mendunia. 
“Tentu, jalur-jalur regular seperti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SBMPTN) serta jalur mandiri lainnya tetap kita selenggarakan dengan 

terus berorientasi pada peningkatan kualitas calon mahasiswa. Karena itu saya 
berharap bahwa para wisudawan semua dapat menjadi duta-duta IPB untuk 
mempromosikan IPB, mengajak sahabat dan kerabat mendaftar menjadi calon 
mahasiswa IPB, serta mengajak para Ketua OSIS untuk bergabung ke IPB,” imbuh 
rektor.

Terkait peran IPB dalam pengembangan keilmuan terkini (frontiers), rektor 
mengatakan, harus menjadi bagian dari solusi atas segala persoalan riil di 
masyarakat serta menjadi rujukan utama dalam bidang pertanian, kelautan dan 
biosains tropika baik nasional maupun global. Tahun 2018 ini akan segera berdiri 
Center for Sustainability Science dan Halal Center.

Selain itu, IPB diarahkan untuk menghasilkan inovasi konkrit dalam 
menggerakkan ekonomi rakyat di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan 
kelautan maupun memperkuat industri nasional. IPB akan selalu hadir di tengah 
petani, nelayan, peternak, masyarakat sekitar hutan untuk memperkuat 
kedaulatan pangan, energi, maritim, dan lingkungan. Karena itulah tema riset ke 
depan harus diiringi semangat inovasi untuk kemandirian bangsa. Salah satu hal 
strategis dalam waktu dekat yang akan segera dibangun adalah TANI Center 
sebagai pintu untuk membuka akses petani terhadap inovasi teknologi dan 
informasi IPB, serta akses petani untuk sharing pengalaman yang bisa menjadi 
modal bagi IPB untuk penyempurnaan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu, rektor 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,” tandas rektor.(dh)

Rektor : IPB Siap Asah Potensi 
Para Ketua OSIS
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Wisuda Tahap V Tahun Akademik ��������� 
LULUSAN TERBAIK 

Saya lulusan SMAN 1 Glagah Banyuwangi. IPB memang menjadi satu-
satunya perguruan tinggi yang menjadi tujuan saya kuliah. Karena 
memang saya berkeinginan besar menyandang status sebagai alumni 
dari IPB, dan sangat jatuh hati pada IPB.  Saya mengambil program studi 
proteksi tanaman, karena program studi ini masih tergolong langka di 
Indonesia. 

Namun, IPB sudah berhasil meraih akreditasi nasional bahkan 
internasional pada program studi yang masih langka tersebut. Selama 
perkuliahan tentunya banyak ilmu yang telah diberikan pengajar dan 
harapannya saya dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam dunia kerja 
dan dapat memberikan ilmu yang didapat kepada masyarakat, khususnya 
petani, yang masih minim pengetahuan. Dengan demikian, masyarakat 
tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga memiliki landasan 
pengetahuan yang kuat. 

Saya aktif dalam organisasi tingkat departemen selama dua tahun 
berturut-turut, yaitu Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman (Himasita) 
serta Organisasi Mahasiswa Daerah  (Omda) Banyuwangi.  Beberapa 
penghargaan yang pernah saya raih di antaranya peraih IPK tertinggi di 
Tingkat Persiapan Bersama (TPB) tahun 2013/2014 serta  Juara 1 lomba 
cerdas cermat dalam acara Festival Perlindungan Tanaman di Universitas 
Padjajaran. (Awl)

Sri Hidayanti
Lulusan Terbaik Fakultas Pertanian (Faperta)
IPK 3,90 

Nadhifa Trihapsoro
Lulusan Terbaik Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)
IPK 3,70

Saya dulu bersekolah di SMAN 81 Jakarta. Alasan saya memilih IPB karena 
merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki program studi 
kedokteran hewan terbaik. Selain itu, Bogor merupakan tempat yang 
tidak jauh dari rumah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk kuliah di 
IPB. Saya memilih program studi kedokteran hewan, karena dulu 
disarankan untuk jadi dokter oleh orang tua, tapi saya tidak ingin. 
Kebetulan saya suka hewan, jadi agar win win solution buat orangtua, 
maka saya pilih Fakultas Kedokteran Hewan (FKH). 

Ilmu yang didapat di bangku kuliah akan saya aplikasikan kepada 
masyarakat. Selain itu, akan saya terapkan untuk menunjang bidang 
agribisnis peternakan dan  manajemen konservasi eksitu. Selama kuliah 
di IPB, saya aktif di beberapa organisasi seperti Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Uni Konservasi Fauna, Dewan Perwakilan Mahasiswa FKH, serta 
Himpunan mahasiswa profesi Ornithologi dan Unggas FKH IPB. 
Alhamdulillah, saya pernah menorehkan prestasi, di antaranya juara 2 
pada Lomba Cerdas Cermat & Veterinary Competition 2016 dan tahun 
2017 saya meraih juara 1 di lomba yang sama. Setelah lulus, saya akan 
melanjutkan program profesi dokter hewan (PPDH) untuk mendapatkan 
gelar Dokter Hewan, karena tidak akan pernah jadi dokter hewan bila 
belum menempuh pendidikan tersebut. (Awl)

Athifah Hanani
Lulusan Terbaik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
IPK 3,90

Saya lulusan Madrasah Aliyah IGBS Darul Marhamah. IPB menjadi pilihan 
pertama karena perguruan tinggi ini memiliki banyak jurusan yang sesuai 
passion saya, yaitu jurusan yang berkaitan langsung dengan alam. 
Lingkungan kampus di sini juga cukup islami. Alhamdulillah, nilai yang 
saya dapatkan selama di bangku menengah atas diprediksi memenuhi 
kriteria sebagai calon mahasiswa IPB. 

Pilihan jurusan yang saya ambil adalah Teknologi Hasil Perairan, karena 
Negara Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi kekayaan 
laut yang amat besar, tetapi belum dapat dimanfaatkan dengan optimal. 
Saya ingin menjadi salah satu sarjana perikanan yang diperlukan untuk 
mengolah hasil laut yang berkelanjutan, sehingga taraf perekonomian 
penduduk terutama nelayan dan pekerja yang berhubungan dengan 
bidang perikanan dan kelautan dapat meningkat. Ilmu yang saya dapat 
tentu akan saya aplikasikan kepada masyarakat maupun diri sendiri, baik 
ilmu atau teori yang tertulis, maupun ilmu tidak tertulis seperti 
memanajemen waktu, kedisiplinan, dan tanggung jawab. 

Selama kuliah, saya pernah mengikuti organisasi Bina Desa Badan 
Eksekutif  Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa IPB dalam Divisi 
Pengembangan Masyarakat. Setelah lulus, saya berencana untuk bekerja 
karena ingin mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di bangku 
perkuliahan dan menyesuaikannya dengan keadaan riil masyarakat. Insya 
Allah bila ada waktu dan rezeki saya akan melanjutkan pendidikan ke 
jenjang S2. (Awl)

Vannya Agita Devani
Lulusan Terbaik Fakultas Peternakan (Fapet) 
IPK 3,50

Saya adalah lulusan SMA Madania International School. Institut 
Pertanian Bogor (IPB) saya pilih sebagai tempat melanjutkan sekolah 
sarjana karena merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di 
Indonesia. Saya selalu tertarik dengan pengolahan produk peternakan, 
maka dari itu saya memilih Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan. Ilmu 
yang saya pelajari di Fakultas Peternakan dapat diaplikasikan di 
kehidupan sehari-hari dan juga saat bekerja nanti. 

Setelah lulus dari IPB saya berencana untuk melanjutkan sekolah S2 di 
University of Kingdom dengan jurusan manajemen produksi. Tujuan saya 
melanjutkan sekolah S2 adalah karena ingin memperdalam studi dan 
meningkatkan kapasitas diri. Selama kuliah di IPB saya aktif berorganisasi 
di Himpunan Mahasiswa Produksi Peternakan (Himaproter) sebagai 
divisi internal dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Baseball-Softball 
Oryza sebagai bendahara umum. Selain itu, saya turut serta dalam 
kepanitiaan Dekan Cup pada tahun 2015. Prestasi yang pernah diperoleh 
selama masa kuliah adalah mendapatkan nilai TOEFL terbaik seangkatan 
di jurusan IPTP, juara 3 sprint putri Dekan Cup tahun 2016, dan juara 1 
sprint putri Dekan Cup tahun 2017. (Awl)
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Wisuda Tahap V Tahun Akademik ��������� 
LULUSAN TERBAIK 

Saya lulusan SMA Negeri 8 Pekanbaru, Riau. Selanjutnya, saya memilih kuliah 
di IPB, karena IPB memiliki akreditasi dan reputasi yang sangat baik. Saya 
memilih program Teknologi Industri Pertanian (TIN) karena menurut saya, 
program ini dapat menjadikan seseorang yang 'serba bisa'.Ilmu yang saya 
dapatkan di program studi ini akan saya aplikasikan dalam dunia pekerjaan 
ataupun dalam berwirausaha nantinya. 

Setelah lulus dari IPB, rencananya saya akan bekerja terlebih dahulu untuk 
mengumpulkan pengalaman serta modal sebelum berwirausaha. Selama di 
IPB saya aktif berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi 
Pertanian (BEM Fateta) IPB dan juga Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau 
Bogor (IKPMR Bogor). (Awl)

Ganis Citra Purmadewi
Lulusan Terbaik Fakultas Kehutanan (Fahutan)
IPK 3,93

Saya lulusan SMA Negeri 7 Purworejo. IPB merupakan perguruan tinggi 
yang memiliki Fakultas Kehutanan terbaik di Indonesia, sehingga saya 
bangga dapat menjalani studi di sini. Selain itu, Insya Allah saya akan 
mengaplikasikan ilmu yang telah didapat, ilmu pengetahuan dan 
pengembangan khususnya di bidang kehutanan, untuk masyarakat. 

Selama studi di IPB saya aktif di organisasi mahasiswa yaitu Himpunan 
Profesi Tree Grower Community (TGC) sebagai anggota HRD dan Ketua 
Pathology Group. Prestasi yang pernah saya raih antara lain sebagai 
peraih IPK 4.00 pada tingkat persiapan bersama (TPB), Juara 1 Aerobik 
Semarak Bidikmisi (2014 dan 2015), Juara 2 Aerobik Forcup (2015), dan 
Juara 2 Aerobik Olimpiade Mahasiswa IPB (OMI) (2016). Saya juga pernah 
menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Hasil Ekspedisi Flora dan 
Studi Ilmiah (Eksflorasi) di Taman Nasional Gunung Merbabu. Setelah 
lulus saya berencana melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. (Awl)

Farah Athiyyah Tsany
Lulusan Terbaik Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) 
IPK 3,71

Saya lulusan SMAN 26 Jakarta. Kenapa memilih kuliah di IPB, karena IPB 
adalah wadah yang tepat dalam mengembangkan potensi diri dalam bidang 
IPA. Selain itu, IPB mencetak lulusan dengan kualitas diri yang baik. Saya 
memilih jurusan Biologi, alasannya karena menyukai makhluk hidup dan 
senang melakukan hal yang baru atau bereksperimen.Ilmu yang saya dapat 
dari bidang Biologi akan saya aplikasikan di tempat kerja nanti, agar dapat 
berkembang lebih optimal dan bermanfaat bagi orang banyak. Selama kuliah, 
saya aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Biologi (Himabio) dengan posisi 
sebagai Bendahara, dan pernah menjadi Humas-LO di acara Pesta Sains 
Nasional IPB. 

Fithriyah Nur Kurnia
Lulusan Terbaik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
IPK 3,72

Prestasi yang saya dapat di antaranya juara 2 Lomba Perkusi di acara Spirit 
FMIPA, penghargaan akademik di Departemen Biologi 2015/2016 dan 
menjadi lulusan terbaik program Biologi. Setelah lulus dari Biologi ini akan 
langsung mencari pekerjaan karena saya adalah anak tunggal di keluarga 
yang memiliki tanggung jawab lebih. (Awl)

Fitri Rustiani
Lulusan Terbaik Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
IPK  3,55

Saya berasal dari SMAN 6 Depok. Saya memilih IPB, karena IPB 
merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Selain itu, 
promosi kakak kelas yang kuliah di IPB menjadi motivasi untuk masuk dan 
kuliah di IPB.  

Saya memilih Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) karena tertarik 
dengan slogan yang diberikan prodi tersebut pada pamflet. Pada pamflet 
tertulis bahwa jurusan tersebut merupakan jurusan pertama dan satu-
satunya yang ada di Indonesia, sehingga saya memilih ESL di posisi 
pertama pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SNMPTN) 2013. Alhamdulillah, lewat jalur SNMPTN undangan 2013, 
saya dapat kuliah di IPB. Selama saya kuliah di IPB, saya aktif di organisasi 
luar kampus di Kota Depok. 

Organisasi yang saya ikuti fokus pada pemberdayaan pelajar SMP dan 
SMA. Selain organisasi, saya juga aktif untuk mengajar les tingkat SD dan 
SMP. Saya aktif di Depok karena saya berasal dari kota tersebut sehingga 
saya ingin memajukan Kota Depok khususnya lewat pelajar.  Setelah lulus, 
saya ingin mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di bangku perkuliahan 
dengan bergabung di kementerian yang terkait dengan ilmu yang saya 
pelajari, seperti Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup, 
Kementerian Pertanian, dan sebagainya. (Awl)

Widya Cahyani
Lulusan Terbaik Fakultas Ekologi Manusia (Fema)
IPK 3,76

Saya lulusan SMA Negeri 2 Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya, saya memilih 
kuliah di IPB, karena IPB merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
terbaik di Indonesia yang tentunya kualitasnya tidak diragukan lagi. Saya 
memilih Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), karena menurut 
saya IKK merupakan departemen yang unik yang mengkaji ilmu terkait 
keluarga dan juga konsumen.  Ilmu yang saya dapatkan saat di bangku kuliah 
akan saya terapkan, baik di kehidupan sehari-hari dan juga di dunia kerja 
nantinya. Rencana setelah lulus yaitu mencari pekerjaan yang sesuai dengan 
bidang yang ditekuni, yakni bidang konsumen.  

Organisasi yang pernah saya ikuti selama di IPB yaitu menjadi anggota 
Himpunan Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen (Himaiko), menjadi 
koordinator program di komunitas Young on Top Bogor, dan anggota 
sekaligus volunteer di Ikatan Alumni SUIJI Mahasiswa IPB (Ikasumi). Prestasi 
yang pernah saya dapatkan yaitu menjadi peserta atau perwakilan IPB dalam 
kegiatan Six-University Initiative Japan Indonesia Service Learning Program 
(SUIJI SLP) 2017 di site Indonesia maupun di site Jepang. (Awl)
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Saya berasal dari SMA Bustanul Ulum NU Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa 
Tengah. Saya memilih IPB karena merupakan salah satu kampus terbaik di 
Indonesia. Selain itu, saya ingin ikut serta membangun pertanian Indonesia di 
masa yang akan datang dengan membuat terobosan baru agar Indonesia 
mampu meningkatkan komoditas pertanian secara efektif dan efisien. Saya 
memilih Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB, karena bidang kedokteran 
hewan dan peternakan adalah bidang dalam sektor pertanian yang sangat 
potensial untuk dikembangkan di Indonesia dengan melihat kekayaan 
sumber daya alam, kesesuaian iklim, dan budaya. 
Saya ingin menjadi bagian dari warga negara yang berpartisipasi aktif 
mengembangkan potensi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal 
oleh masyarakat luas. Saat ini saya sudah bekerja sebagai kandidat peneliti di 
Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Tentunya ke depan akan mengabdikan diri 
untuk bangsa dan negara melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan. 
Selain menjadi peneliti,  saya juga bercita-cita ingin membangun daerah 
kelahiran di bidang pertanian, ekonomi, dan sosial. 
Saya ingin membuka kawasan peternakan dan membentuk usaha kreatif 
yang berlandaskan kemandirian menuju masyarakat desa yang 
sejahtera. Ilmu yang saya dapat di IPB sudah tentu dapat diaplikasikan di 
bidang pekerjaan  nantinya. Melalui bidang bioteknologi, saya dapat 
mengembangkan teknologi reproduksi pada hewan konsumsi (sapi, kambing, 
dan domba) serta satwa harapan untuk mewujudkan swasembada daging. 
(Awl)

Wisuda Tahap V Tahun Akademik ��������� 
LULUSAN TERBAIK 

Muhammad Fajar Nashrulloh
Lulusan Terbaik Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan
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Anisa Windhita
Lulusan Terbaik Magister Manajemen dan Bisnis (MB)
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Saya berasal dari Magelang Jawa Tengah, tinggal dan besar di Magelang. 
Saya memilih IPB karena saya mencari pengetahuan dan ilmu yang 
lengkap dari ilmu umum sampai spesifik ada di IPB. Selain itu, saya 
memilih IPB karena ilmu statistik terutama metodologi penelitian yang 
sangat lengkap diajarkan di IPB. Saya juga memilih IPB karena network 
alumni IPB yang cukup menyebar di berbagai bidang industri bisnis, baik 
di dalam maupun luar negeri, jadi untuk network kerja terjamin. Saya 
memilih magister Manajemen dan Bisnis (MB) IPB karena awalnya saya 
ingin mempelajari mengenai sistem logistik di Indonesia, dan satu-
satunya sekolah pascasarjana yang menyediakan kelas untuk logistik 
hanya di MB IPB. 
Selain itu, karena saya mendaftar sebagai mahasiswa kelas reguler, 
akhirnya saya memilih MB IPB. Satu hal yang menjadi ciri khas MB yaitu 
kelas pendalaman sustainable and business development yang hanya 
tersedia di MB. Hal lainnya adalah networking alumninya sudah banyak 
memberikan kuliah untuk mahasiswa terutama pada CEO Talk Forum 
yang mengedukasi kita akan pengalaman alumni IPB yang sukses di 
berbagai bidang. Ilmu yang saya peroleh, akan dipergunakan sebagai 
penunjang saya bekerja di Vanaya Coaching International sebagai 
product management. 
Saya juga berencana membuka wirausaha di bidang kuliner dan edukasi 
pertanian. Saya juga ingin mengajar dan mengajarkan ilmu yang saya 
dapat untuk generasi muda di Indonesia. Saya pernah aktif di organisasi, 
antara lain Yayasan Detara Foundation yang  bergerak di bidang 
pendidikan lingkungan dan pemberdayaan bagi anak-anak peduli 
lingkungan;  Himpunan Mahasiswa Agronomi (Himagron); serta Unit 
Kegiatan Mahasiswas (UKM) Lises Gentra Kaheman. Prestasi yang pernah 
diraih sampai saat ini adalah menjadi 'Sahabat Daya' Pendamping Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan 
kompetensi UMKM Indonesia program Daya BTPN.(dh)

Azka Ubaidillah
Lulusan Terbaik Program Pendidikan Doktor
IPK 3,95

Merupakan kebanggaan bagi saya karena telah diberi kesempatan menimba 
ilmu di salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di negeri ini, yaitu IPB 
tercinta. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Badan 
Pusat Statistik (BPS) atas kesempatan dan beasiswanya. Kuliah di jurusan 
Statistika mungkin merupakan momok tersendiri bagi calon mahasiswa. 
Namun, bagi saya yang sudah terlanjur jatuh cinta, menjalani kuliah doktoral 
program Statistika terasa sangat menantang dan menyenangkan. 
Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa menyelesaikan studi dalam waktu 
tiga tahun. 
Sebagai insan statistik yang bekerja di BPS, tentu ilmu yang saya dapatkan dari 
IPB, terutama ilmu tentang “small area estimation” akan diterapkan untuk 
pengembangan metodologi di BPS. Selain itu, dengan menjadi dosen di 
Politeknik Statistika STIS,  insya Allah saya punya kesempatan 
mengembangkan dan mengajarkan ilmu statistika secara lebih luas lagi.Saya 
menganggap ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi sebuah awal dari 
pengabdian. Pengabdian sebagai aparatur sipil negara (ASN) kepada BPS, 
kepada masyarakat, bangsa dan negara. 
Dengan bekal ilmu ini, saya akan terus mengembangkan ilmu statistika, 
menulis paper jurnal, menulis buku, memberikan opini publik yang 
mencerahkan dan menjadi dosen yang dicintai mahasiswa. Intinya menjadi 
orang yang memberi manfaat bagi sesama. (Awl)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id, 
www.humas.ipb.ac.id, 
www.ipbmag.ipb.ac.id   
www.media.ipb.ac.id


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

